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RESUMO 

 

A Sociedade em Conta de Participação é um instituto experimentado, sobretudo, no segmento 

de construção civil. Todavia, suas aplicações devem-se atualmente à conjugação de negócios 

distintos, sem o enfoque tributário para desoneração tributária, refletindo-se, nesta pesquisa, 

esta viabilidade, a partir das aquisições de bens e serviços, tomando-se por base os regimes de 

tributação operantes entre fornecedores e adquirentes de bens e serviços. Este trabalho tem 

como objetivo demonstrar a potencial desoneração tributária, mediante adoção da Sociedade 

em Conta de Participação, prevista nos artigos 991 a 996 do Código Civil de 2002, entre 

empresas do segmento de telecomunicações e seus fornecedores, com base na “quase 

integração vertical” (BLOIS, 1972), cujo elemento motivador consiste no aumento de lucro, 

através da mitigação de custos de transação e tributos, bem como através de legislação 

pertinente e relacionada. A metodologia utilizada no presente trabalho consiste em uma 

pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória, fundada em pesquisa documental, tendo como 

objeto o segmento de telecomunicações nacional, sobretudo em razão deste segmento no 

Brasil, ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, para tributos incidentes sobre o 

faturamento, que alcança no Estado de Rondônia o índice de 67,08% da receita líquida, não 

obstante a existência de outros tributos cuja incidência tem como fato gerador outros eventos 

econômicos. Conclui-se por meio do estudo, pela viabilidade de introdução da Sociedade em 

Conta de Participação entre as empresas de telecomunicações selecionadas e seus 

fornecedores para redução da carga tributária nas aquisições de bens e serviços e, consequente 

melhoria de resultados, aos valores mínimos e máximos evidenciados.  

Palavras-chave: Planejamento Tributário, Integração Vertical, Sociedade em Conta de 

Participação, Telecomunicações. 



 

ABSTRACT 

 

The Society in Bill of Participation is an experienced institute, above all, in the building site 

segment. Though, your applications are due now to the conjugation of different businesses, 

without the tax focus for tax reduction, being reflected, in this research, this viability, starting 

from the acquisitions of goods and services, being taken by base the effective taxation 

regimes between suppliers and buyer of goods and services. This work has as objective 

demonstrates to potential tax reduction, by adoption of the Society in Bill of Participation, 

foreseen in the goods 991 to 996 of the Civil Code of 2002, between companies of the 

segment of telecommunications and your suppliers, with base in the “almost vertical  

integration” (BLOIS, 1972), whose element support consists in the profit increase, through the 

mitigation of transaction costs and tax, as well as through pertinent and related legislation. 

The methodology used in the present work it consists of a research applied, qualitative and 

exploratory, founded in documental research, tends as object the segment of 

telecommunications national, above all in reason of this segment in Brazil, to have one of the 

largest tax burdens of the world, for incident tax about the revenue, that reaches in the State of 

Rondônia the index of 67,08% of the liquid revenue, in spite of the existence of other tax 

whose incidence has as generating fact other economical events. It is concluded through the 

study, for the viability of introduction of the Society in Bill of Participation among the 

companies of selected telecommunications and your suppliers for reduction of the tax burden 

in the acquisitions of goods and services and, consequent improvement of results, to the 

minimum and maximum values evidenced.       

Word-key: Tax Planning, Vertical Integration, Society in Bill of Participation, 

Telecommunications. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Contextualização 

A presente pesquisa fundou-se na percepção do instituto jurídico da Sociedade em 

Conta de Participação (SCP) como uma medida factível, nas palavras de Blois (1972), de 

“quase integração vertical”, para a redução do ônus tributário.  

Assim, a pesquisa consiste especificamente na busca pela margem praticável de 

desoneração tributária do segmento de telecomunicações, com tributação no país que chega a 

representar, no Estado de Rondônia, carga tributária de 67,08% do valor da receita líquida (O 

CUSTO..., 2012).  

Além disso, vale ressaltar que a carga tributária do Estado de Rondônia 

evidenciada, no que tange a empresas de telecomunicações, não contempla os demais tributos, 

que não podem ser destacados tão somente pela análise do faturamento de referidas 

organizações. 

O presente estudo utiliza-se, para elucidar a evidenciação da possível desoneração 

tributária indicada, de uma pesquisa documental no segmento de telecomunicações. 

A Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos 

institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, e seu artigo 2º clarifica o 

seguinte: 

Art. 2° O Poder Público tem o dever de: 

I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços 

razoáveis, em condições adequadas; 

II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos 

serviços de interesse público em benefício da população brasileira. 

Consoante o artigo transcrito, identifica-se um paradoxo no modo como os 

governos lidam com a desigualdade digital, posto que a carga tributária dos serviços de 

telecomunicações no Brasil varia de 43,16% a 67,08% sobre a receita líquida (O CUSTO..., 

2012), inibindo a utilização do serviço, e, por conseguinte, o acesso de parte da população aos 

serviços de telecomunicações. 

Existem dois pontos que parecem inquestionáveis. O primeiro é que o consumidor 

arca com a alta carga de tributação. O segundo é o aumento do preço final do serviço, o que, 

por si só, atua no sentido de excluir muitos consumidores de renda mais baixa, afastando-os 

do processo de integração social e educacional promovidos pelas telecomunicações. 
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A integração vertical representa uma forma de organizar dois estágios 

complementares de uma cadeia produtiva, em que uma única organização adquire o controle, 

e não necessariamente a propriedade dos ativos envolvidos nas duas etapas consecutivas de 

venda e compra. O seu oposto é a venda e a compra de insumos, mediadas pelo mercado.  

Contudo, entre estes dois extremos existem uma infinidade de possibilidades de 

relacionamento entre empresas situadas em estágios subsequentes da cadeia produtiva e que 

podem ser resultado de diferentes motivações. 

Uma destas possibilidades é a integração vertical parcial, ocorrente quando uma 

empresa adquire parcialmente sua produção a montante ou a jusante, mas não abdica 

totalmente das operações intermediadas pelo mercado.  

Outra possibilidade é a "quase-integração vertical" referida por Blois (1972), que 

é definida como uma relação financeira entre empresas em estágios vizinhos de produção, em 

que o relacionamento não precisa envolver o controle sobre decisões de produção e 

distribuição. 

A escolha do como organizar os negócios (de forma verticalmente integrada, via 

mercado ou mediante formas hibridas), configura-se por meio de agentes econômicos que 

tomam decisões com base em motivações mais amplas, estando, na maior parte da literatura 

que trata do assunto, presente na raiz das motivações, a busca por maior lucro (AZEVEDO, 

1998). 

Existem outras justificativas designadas pela literatura para integração vertical. 

Todavia, nos estudos de elementos motivadores de integração vertical, não se encontram bem 

definidas e tratadas questões relevantes relacionadas a tributos.  

Sobretudo em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, nos 

quais a complexidade do sistema tributário resulta em desequilíbrio da carga tributária entre 

empresas, inclusive no mesmo segmento, fica claramente evidenciada a interferência dos 

tributos em processos de integração vertical.  

Por sua vez, em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, os produtos ao 

consumidor final tendem a ser mais caros, do que seriam caso a tributação tivesse sua 

incidência ao final da cadeia produtiva, como ocorre em inúmeros países desenvolvidos, tais 

como Estados Unidos e França. 

Julga-se que, talvez pela falta de percepção das nuances de mercados em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos, a literatura sobre integração vertical não trate com a 

devida importância os tributos no rol de elementos cruciais da integração vertical, posto que, 

em países desenvolvidos, sendo os demais elementos que antecedem a tributação, incidente 
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no efetivo consumo, os determinantes do preço desejável a ser praticado ao consumidor final, 

seria o tributo uma consequência da vantagem ou competitividade gerada pela cadeia 

produtiva integrada, em razão dos demais elementos motivadores. 

1.2  Justificativa 

As maiores concessionárias de telecomunicações no Brasil apresentaram receita 

líquida no ano de 2011 de aproximadamente R$ 109 bilhões (MELHORES..., 2012), sendo 

este um setor de expressiva representatividade e visibilidade no cenário nacional, haja vista 

que o Produto Interno Bruto (PIB) das maiores empresas do país monta em aproximadamente 

R$ 2 trilhões (500 MAIORES..., 2012). 

A carga tributária dos serviços de telecomunicações no Brasil varia de 43,16% a 

67,08% sobre a receita líquida, a depender do Estado em que o serviço seja prestado. Isso em 

função da variação de alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) dos Estados (O CUSTO..., 2012).  

A maior tributação do ICMS é a do Estado de Rondônia, onde o ICMS sobre as 

telecomunicações é de 35% (elevando carga tributária de 43,16% para 67,08% sobre a receita 

líquida) (O CUSTO..., 2012). 

Nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe, 

a alíquota do ICMS é 27% (elevando carga tributária de 43,16% para 47,89% sobre a receita 

líquida), oscilando entre 28% e 30% nos Estados de Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Paraíba e Amazonas – que cobrava ICMS de 25% 

e, que no mês de maio de 2012, elevou a alíquota para 30% (elevando carga tributária de 

43,16% para até 54,35% sobre a receita líquida) (O CUSTO..., 2012). 

Estudo conduzido pela Pyramid Research e pela Frontier Economics, no período 

de 2011, com apoio da Deloitte & Touche LLP e da Tarifica, em nome da Groupe Speciale 

Mobile Association – GSMA (2011), examinou o impacto de impostos sobre o acesso à 

telefonia móvel em um grande número de países em desenvolvimento. 

O referido estudo apontou algumas evidências entre as quais se destacam:  

a)  que um governo que reduzisse os impostos sobre vendas para serviços móveis 

em apenas um ponto percentual incrementaria o número de usuários de 

telefones móveis em seu país em mais de 2% entre 2006 e 2010; 
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b)  em alguns casos, reduzir impostos sobre serviços de telefonia e comunicação 

móveis pode elevar a receita fiscal dos governos mais no longo prazo. Cada 

novo usuário de telefone móvel geraria adicional de US$ 25 por ano em 

receitas de impostos aos atuais níveis de taxação sobre o uso de serviços de 

telefonia móvel; 

c)  a eliminação de todos os impostos do setor de telecomunicações e outros 

impostos especiais teria feito crescer em 34 milhões, de 2006 até 2010, o 

número de usuários de telefonia móvel nos 19 mercados mundiais mais 

afetados, e alavancaria em 25% o tráfego de serviços de telefonia móvel; 

d)  entre os 50 países incluídos no estudo, a Turquia cobra as mais altas taxas de 

impostos sobre comunicações móveis - quase 44% do custo de propriedade e 

uso de um telefone móvel refere-se a impostos, representando uma média de 

US$ 73 em impostos por ano para cada usuário. 

Sendo assim, a desoneração tributária representa uma importante vantagem 

competitiva das organizações, caracterizando por vezes sua presença ou manutenção, 

sobretudo em mercados acirradamente competitivos, um determinante diferencial de mercado. 

Neste sentido a introdução da Sociedade em Conta de Participação (SCP) entre 

empresa de telecomunicações e seus fornecedores de bens e serviços caracteriza-se como uma 

“quase integração vertical” (BLOIS, 1972), tendo como motivo fundamental para o processo 

de integração a economia nos custos de transação e desoneração tributária. 

A formação e o funcionamento das Sociedades em Conta de Participação estão 

previstos nos artigos 991 a 996 do novo Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

que revogou os artigos 325 a 328 do Código Comercial Brasileiro. A SCP é a reunião de duas 

ou mais pessoas que, sem firma social, realizam, para lucro comum, uma ou mais operações 

determinadas. 

Este trabalho investiga benefícios tributários que podem ser usufruídos por 

empresas de telecomunicações, por meio do uso da SCP em substituição aos atuais 

fornecedores, transformando-os por sua vez em sócios participantes. Assim, aborda duas 

temáticas que juntas não foram exploradas de forma semelhante em pesquisas acadêmicas 

anteriores. 

Segundo Pohlman e Iudícibus (2006) existe muito para avançar em vários 

aspectos da pesquisa tributária, destacando que no campo da teoria da estrutura de capital das 

empresas e sua relação com a tributação, um aspecto que precisa ser aperfeiçoado em 

trabalhos futuros, muito embora tão importante quanto difícil, é a estimação das alíquotas 
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marginais a que estão sujeitas as organizações, haja vista que os contribuintes tomam suas 

decisões de investimento, preço, endividamento, dentre outras, baseados na tributação 

marginal a que estão sujeitos.   

Com efeito, busca-se com esta investigação verificar em que medida a introdução 

da SCP pode oportunizar a desoneração tributária e melhoria dos resultados das empresas de 

telecomunicações, haja vista que os valores anteriormente considerados pelas mesmas e seus 

fornecedores, respectivamente, como custo e receita – na constituição do resultado destas 

empresas – podem ser tratados como investimento destas na SCP, aos valores líquidos de 

margem de lucro e tributos inerentes às operações, sendo retirada a margem de lucro do 

adquirente e fornecedor dentro da SCP.  

Outrossim, em que medida as informações financeiras podem restar melhoradas, 

haja vista que a partir disto apresentadas com sentido de resultado da cadeia produtiva e não 

mais do adquirente de bens e serviços, isolado do fornecedor. 

1.3  Problema 

O anteriormente evidenciado destaca a importância e representatividade da carga 

tributária no segmento de telecomunicações.  

Também se encontra aventado que os estudos de elementos motivadores de 

integração vertical, carecem de questões relacionadas a tributos, muito embora os mesmos 

estejam, juntamente com os outros elementos, na raiz das motivações de integração vertical, 

vale dizer, a busca por maior lucro.  

Assim, para o desenvolvimento do tema da pesquisa, são necessários 

conhecimentos que se integram à elaboração da solução para o problema da pesquisa. Desta 

forma, chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: Em que medida a introdução de 

Sociedade em Conta de Participação, entre empresas do segmento de telecomunicações e 

respectivos fornecedores de bens e serviços, pode viabilizar redução do ônus tributário e 

melhores resultados, em quais aquisições e valores?  

1.4  Objetivos 

Com base na “quase integração vertical” (BLOIS, 1972), cujo elemento motivador 

consiste no aumento de lucro, através da atenuação de custos de transação e tributos, e no 

instituto de Direito Empresarial que trata de Sociedade em Conta de Participação (SCP), a 

pesquisa investiga desonerações tributárias em aquisições realizadas por empresas de 
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telecomunicações. Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos, visando obter 

elementos para responder a questão de pesquisa. 

1.4.1  Objetivo Geral 

A desoneração tributária, mais do que uma relação isolada entre sujeitos ativo e 

passivo no espectro de tributação das operações, ganha proporções de diferencial de mercado, 

tornando as organizações, que são ativos complexos e dicotômicos, mais ou menos 

valorizados em razão de sua repercussão consequente nos resultados destas. 

Com efeito, esta pesquisa tem como objetivo geral demonstrar a desoneração 

tributária, mediante adoção da Sociedade em Conta de Participação, entre empresas do 

segmento de telecomunicações e seus fornecedores de bens e serviços. 

1.4.2  Objetivos Específicos  

Visando ao alcance do objetivo geral da pesquisa, os objetivos específicos 

estabelecidos são os seguintes:  

a)  identificar quais atividades e particularidades, devem ser consideradas, para 

adoção da Sociedade em Conta de Participação, entre empresas do segmento de 

telecomunicações e seus fornecedores;                                                                                                                                                                   

b)  mensurar em conformidade com as legislações tributárias pertinentes, os 

potenciais percentuais mínimos e máximos de desoneração tributária, 

resultantes da introdução da Sociedade em Conta de Participação, entre 

empresas do segmento de telecomunicações e seus fornecedores; 

c)  mensurar o potencial impacto positivo líquido nas demonstrações financeiras 

de empresas do segmento de telecomunicações, originada da adoção da 

Sociedade em Conta de Participação entre empresas do segmento de 

telecomunicações e seus fornecedores. 

1.5  Hipóteses 

Partindo-se do princípio de que as decisões corporativas constituem-se de 

múltiplas facetas, entre as quais a tributária, fundamental o dimensionamento adequado de 

tributos, sob pena de comprometimento dos negócios da organização ou das operações 

pretensamente desoneráveis. 
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A compreensão da tributação implícita denota-se como uma vantagem 

competitiva. Entender a tributação implícita pode configurar-se por vezes na diferença entre 

decidir ou não corretamente quanto à efetividade de uma desoneração tributária, baseada em 

ativos favorecidos tributariamente que produzem maior retorno antes dos impostos do que o 

retorno obtido por ativos menos favorecidos tributariamente, tendo em vista que os riscos 

envolvidos são similares (ERICKSON; MAYDEN, 1998).   

Com efeito, as hipóteses que se pretendem confirmar pela pesquisa são: 

a)  a Sociedade em Conta de Participação introduzida entre empresa do segmento 

de telecomunicações e seus fornecedores, viabiliza redução da carga tributária 

às empresas de telecomunicações selecionadas; 

b)  a introdução da Sociedade em Conta de Participação entre empresa do 

segmento de telecomunicações e seus fornecedores viabiliza demonstrações 

financeiras com melhores resultados, para as empresas de telecomunicações 

selecionadas.  

1.6  Breve descrição da metodologia 

A metodologia utilizada na pesquisa se apoiou em ampla taxonomia. A pesquisa 

quanto à natureza se caracteriza como aplicada (SLVA; MENEZES, 2005), posto que os  

resultados propiciam a partir da percepção integrada das legislações empresarial e tributária 

em conjunto com os dados das empresas, adoções adequadas a outras operações pertinentes e 

aplicáveis por usuários internos e externos nas decisões das mesmas, no que tange às 

aquisições ou não e por quanto de bens e serviços, bem como no aumento de participação de 

mercado, entre outras decisões. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória (BOYD; WESTFALL, 1987), 

sendo exploratória em razão da temática, ser carente de pesquisas anteriores, haja vista a 

inexistência de pesquisas relativas à utilização da SCP para desoneração da cadeia tributária, 

caracterizando-se por sua vez como um passo inicial de pesquisa, na definição de um 

problema que poderá ser utilizado em outras pesquisas futuras e descritiva, em razão de 

descrever de forma integrada à legislação tributária pertinente e a interferência desta na carga 

tributária incidente sobre as aquisições de bens e serviços, buscando elementos que possam 

em regra ser utilizados nas avaliações do custo tributário inerente às referidas transações, no 

sentido de demonstrar a desoneração mediante adoção da SCP entre as empresas de 

telecomunicações e seus fornecedores. 
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No que tange à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como qualitativa 

(GODOY, 1995), de conteúdo amplo e geral, haja vista que a pesquisa conta com uma 

descrição dos vários regimes de tributação constantes da legislação, para com base nesta 

percepção, integrar e apresentar informações originadas de sua interseção, que resultem em 

inferências construídas em conjunto com a análise documental e consequente atendimento dos 

objetivos da pesquisa. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa configura-se como documental (GIL, 

2007), visto que as fontes utilizadas para as mesmas são documentos que podem se 

caracterizar como fontes primárias, tais como legislação empresarial, tributária e do segmento 

de telecomunicações, bem como fontes secundárias como relatórios e demonstrações 

financeiras em conformidade com às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 

da Securities and Exchange Commission (SEC), entre outros (GIL, 2007), organizando 

informações que se encontram dispersas e conferindo-lhe uma nova importância como fonte 

de consulta. 

Essa pesquisa visa selecionar, tratar referidas informações, com o fito de extrair 

delas sentido novo e introduzir-lhe, por conseguinte, novo valor, podendo, desse modo, 

contribuir com a comunidade científica para que outras pesquisas possam desempenhar 

futuramente o mesmo papel.  

A pesquisa desenvolve-se nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011, para 

as empresas selecionadas: Telefônica Brasil S.A (Telefônica), Telemar Participações S.A 

(Oi), Tim Participações S.A (Tim), Embratel Participações S.A (Embratel) e Claro Telecom 

Participações S.A (Claro), bem como serão consideradas para busca de informações em 

exercícios anteriores, as composições de controle vigentes em 2011, ainda que as empresas 

subsidiárias não houvessem à época integrado-se as respectivas companhias, sendo assim 

consideradas como se já as integrassem, a exemplo do ocorrido na situação específica da 

Telefônica, que nos períodos de 2009 e 2010 era constituída de duas empresas distintas, vale 

dizer, Telecomunicações de São Paulo S.A e a Vivo Participações S.A, integradas a partir de 

2011 na Telefônica Brasil S.A. 

A técnica específica para análise é a adequação ao padrão, definida por Yin 

(2005). A referida técnica consiste na definição de um padrão teórico, a obtenção de um 

padrão empírico e autenticidade de sua relação ou diferenças entre os dois. Se os padrões se 

contemporizarem, os resultados podem auxiliar a pesquisa e reforçar a validade interna. 

A pesquisa finda por evidenciar os impactos gerais nas demonstrações financeiras 

(DF) (especificamente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado) das empresas 
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selecionadas, bruta e líquida de tributos incidentes sobre os resultados das mesmas, em 

valores mínimos e máximos, em consonância com as potenciais desonerações tributárias 

mínimas e máximas igualmente obtidas e construídas a partir de dados das empresas 

selecionadas em integração com as legislações empresarial e tributária. 

1.7 Estrutura 

A pesquisa encontra-se dividida em cinco seções, sendo a primeira seção, a 

introdução, que ora se apresenta. 

Na segunda seção, destacam-se a otimização organizacional e o planejamento 

tributário, que ao longo do tempo contribuem no resguardo, consecução e desenvolvimento 

tributários e, por conseguinte, organizacional, bem como a Sociedade em Conta de 

Participação, como aplicação factível de “quase integração vertical” e consequente 

potencialidade de vantagem competitiva. 

Na terceira seção, é apresentado o instituto da SCP à luz da atual legislação 

empresarial vigente, sendo destacado, histórico, conceito e espécies de sócios que a 

constituem, bem como respectivas características e formalização informal de sua constituição. 

A seção aborda também o contexto contábil, destacando importantes informações, necessárias 

à correta adequação da medida, formas de contabilização, entre outras, todos norteados pela 

legislação vigente, bem como da caracterização do empregador na referida sociedade, 

enfrentando também a cogitação de possível vínculo empregatício entre o sócio ostensivo e os 

empregados do sócio participante. Ainda na terceira seção, são destacadas considerações 

sobre responsabilidade tributária, declaração de rendimentos, apuração tributária, entre outros 

aspectos pertinentes a este contexto e de suma importância para sua correta adoção. 

A quarta e quinta seções serão dedicadas à pesquisa documental constituída das 

empresas do segmento de telecomunicações selecionadas. Consiste na detecção e na tentativa 

de melhor evidenciar os benefícios econômicos e financeiros que podem ser usufruídos com a 

introdução da SCP entre elas e seus fornecedores de bens e serviços, nos anos de 2009 a 2011.  

A sexta e última seção se dedica às conclusões da pesquisa, onde constantes os 

principais elementos integrativos de convicção pela exequibilidade, legalidade e legitimidade 

da Sociedade em Conta de Participação nas empresas do segmento de telecomunicações e 

seus fornecedores de bens e serviços, para desoneração tributária.   
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2  OTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Objetivando oferecer soluções factíveis e alinhadas com as crescentes mudanças 

no cenário organizacional, a organização necessita utilizar mecanismos para viabilização da 

gestão, planejamento, execução ou instrumentalização em nível decisório, de natureza 

operacional, funcional, matemática e jurídica. 

Importante ressaltar que, do ponto de vista conceitual, do assunto planejamento 

tributário, se propõe esta seção à construção de referido conceito, a luz de fundamentos 

administrativos sedimentados pela evolução histórica, pesquisas científicas da área tributária e 

legislação tributária pertinente.  

Em conjunto com outras áreas do conhecimento, inicialmente é sistematizada a 

otimização organizacional, baseada fundamentalmente na pesquisa operacional (ciência da 

otimização), que prescinde em qualquer circunstância de planejamento como instrumento de 

antevisão do cenário organizacional amplo e/ou pontual. Na sequência, tratam-se dos 

conteúdos e contextos estruturados em pesquisas cientificas sobre matéria tributária e em 

seguida da legislação tributária pertinente, que consubstancia o conceito e espectro do 

planejamento tributário em nosso país.  

2.1 A Otimização Organizacional 

A princípio é importante localizar o conceito de planejamento no contexto mais 

amplo da teoria administrativa. O conceito de planejamento, por sua natureza, não pode ser 

considerado a não ser vinculado à ciência da administração e associado à Figura de Henri 

Fayol (1841-1925), que não falava em planejamento, mas em previsão. Todavia, o seu prevoir 

não possui o sentido restrito de prever, significando aquilo que hoje se entende por 

planejamento. 

Os primeiros estudos sistemáticos de planejamento surgiram no começo do 

século, com base na teoria do processo administrativo, mantendo essa abordagem clássica, sua 

atualidade e utilidade no processo administrativo, em conjunto com a coordenação, o 

comando, a organização e o controle (FAYOL, 1960), apesar do surgimento das teorias 

humanista, burocrática, estruturalista, sistêmica e contingencial. 

A presente abordagem é muito importante na medida em que não considera o 

planejamento isolado da administração, mas sim em constante e estreito inter-relacionamento 

com os demais componentes do processo de administração, o que viabiliza; que o 
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planejamento, além de fase do processo, seja também um processo que como tal, deve ser 

continuo e sistemático, pelo que podemos com isto, inclusive falar de planejamento do 

próprio planejamento.  

Já o conceito de otimização é inerente à atividade humana. O ser humano desde as 

origens busca empreender suas tarefas da forma mais eficiente possível. A eficiência ao longo 

do tempo vem sendo avaliada de várias formas, tais como (VIOT, 2010): 

a) avaliação intuitiva de sobrevivência 

— aumento da capacidade de sobrevivência pela moradia em cavernas e 

convivência em grupos. 

b) avaliação racional econômica 

— minimização do tempo de execução de uma tarefa. 

— minimização do custo ou das perdas de uma tarefa. 

— maximização dos lucros de uma tarefa. 

Depreende-se que o desenvolvimento humano ao longo de sua história tem sido 

um contínuo gerador de complexidade nos problemas originados da escassez de recursos e 

aumento da demanda, estando, por sua vez, os problemas de otimização, presentes no dia a 

dia e em todas as atividades humanas, sejam elas de qualquer ordem (VIOT, 2010). 

A otimização tem como origem a matemática, assim sendo no princípio, escolas 

de ensino elementar (grammar schools) lecionavam aritmética ao passo que escolas de ensino 

superior (colleges), matemática. No momento em que as escolas de ensino secundário se 

tornaram a transição entre as escolas elementares e as escolas superiores, disciplinas de 

álgebra, geometria, trigonometria, geometria analítica, e até mesmo cálculo criaram um 

caminho que levava um número crescente de estudantes diretamente da aritmética à 

matemática superior (VIOT, 2010).  

Neste tempo a matemática se expandiu em uma coleção de ciências matemáticas 

que hoje incluem, além das tradicionais matemáticas pura e aplicada, assuntos como 

estatística, matemática financeira, ciência da computação teórica e pesquisa operacional (a 

ciência da otimização), sendo a mais recende, a bioinformática (VIOT, 2010).  

Muito embora, cada um desses assuntos compartilhe com a matemática, muitas 

ferramentas fundamentais, cada um tem suas distinções, metodologias próprias, padrões, e 

realizações (VIOT, 2010). 

Sendo assim, a otimização configura-se como uma ciência eternamente em 

demanda, posto que direta ou indiretamente envolvida na procura por economia de recursos 

ou aumento dos lucros de uma atividade (VIOT, 2010). 
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Para Schachter (1990), a otimização é um processo de busca intencionada à 

obtenção do melhor resultado possível para um problema, limitado a determinados critérios e 

sujeito a restrições inerentes ao mesmo. 

Para o alcance de soluções em processos de otimização no mundo real, como 

processos industriais, econômicos, sociais e biológicos, a pesquisa operacional (ciência da 

otimização) estuda métodos factíveis e exequíveis que possam ser aplicados. Os problemas a 

serem solucionados, são modelados e formulados como algoritmos de otimização, tanto de 

minimização como de maximização, tais como, minimizar prejuízos e maximizar o lucro 

(BAZARAA et al., 1990; BAZARAA et al., 1993; BAZARAA e SHETTY, 1976; 

CHURCHMAN et al., 1957). 

Para Moles (1971), o método de classificação consiste em subverter a ordem 

natural das percepções fenomenológicas, e a reapresenta-las sob um olhar diferenciado, 

através de uma ordem imposta a priori, urgida como um princípio, calcada em uma 

idealização, um conceito, uma nova perspectiva amplamente arbitrária, vale dizer; o critério 

de classificação, de acordo com o autor, pode ser encontrado neste instante em nosso espírito 

como dado, ainda que o mesmo reste submetido a modificações, e sobretudo a extensões, tão 

substanciais que o critério possa ser transformado à medida que os materiais a classificar se 

multiplicam. 

Com efeito, a relevância da atitude de classificar está menos no valor intrínseco 

do Quadro dos fatos, por ventura classificados e ainda menos na sua exaustividade, referindo-

se o autor ao fato de que o valor de uma classificação encontra-se dependente do valor do 

critério utilizado, podendo o mesmo se decompor nas seguintes dimensões (MOLES, 1971): 

a)  exaustividade. Os critérios classificadores adotados não devem deixar de fora 

do Quadro de classificação senão um resíduo negligenciável dos elementos do 

conjunto dado; 

b)  especificidade. Possuirá cada um dos elementos a classificar um valor definido 

e um só em face de cada um dos critérios escolhidos; 

c)  ausência de ambiguidade. Nenhum elemento deve achar-se simultaneamente 

em duas categorias separadas da classificação, em dois casos não distintos do 

Quadro; 

d)  simplicidade operacional. Os critérios escolhidos devem ser, tanto quanto 

possível, imediatamente perceptíveis, ser aparentes com o mínimo de 

intermediários; 
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e)  valor dicotomizante. Quando o conjunto das condições acima mencionadas é 

preenchido, a escolha dos critérios classificadores baseia-se na aptidão 

dicotomizante de cada um deles. De fato, uma classificação tem por fim 

romper o real em elementos, isto é, em entidades distintas: uma classificação 

cria fronteiras que devem ser difíceis de franquear. Dessa forma, a 

classificação deve permitir colocar em evidência valores binários: sim ou não; 

f)   o número de critérios classificadores será o mais reduzido possível. Como a 

apreensão que o espírito humano faz dos sistemas de muitas variáveis é 

estritamente limitada, a pesquisa e a eliminação das variáveis em correlação 

será o método normal para reduzi-las às únicas variáveis realmente 

independentes. 

Por fim, o objetivo de uma classificação é a mitigação da contingência dos fatos e 

a criação no ordenamento de um dogmatismo que obrigue o espírito a um procedimento 

discursivo, mantendo o critério de classificação como permanece predominantemente 

arbitrário, sendo seu único valor o pragmático: o Quadro formado possuirá uma capacidade, 

uma estética, uma racionalidade suficiente? A classificação estabelecerá uma perspectiva 

nova do campo fenomenal? Sendo estes seus verdadeiros valores (MOLES, 1971). 

A classificação urgida prescinde contemplar mais a temática central do estudo do 

que a disciplina sobre a qual propriamente se debruça ou a formação do pesquisador que por 

ventura encontra-se conduzindo determinado tipo de investigação (MOLES, 1971). 

Sendo assim, propõem-se que qualquer realização para seu alcance prescinde de 

planejamento (FAYOL, 1960), objetivando fundamentalmente o alcance de quatro vertentes 

com características e consequências distintas, que em última análise são otimizações 

organizacionais, a saber: contenção, saneamento, recuperação e impulsão e que em conjunto 

por meio de seu equilíbrio são a própria otimização organizacional, tendente ao ótimo global e 

configuradas por meio do planejamento organizacional. 

Partindo do pressuposto de que todas as atividades requerem constantemente 

otimização, que é um conceito matemático (BAZARAA et al., 1990; BAZARAA et al., 1993; 

BAZARAA e SHETTY, 1976; CHURCHMAN et al., 1957), necessitam também as mesmas 

de classificação sistemática que lhes permita em um ambiente integrado, percepção das 

materialidades envolvidas e suas relevâncias. 

A contensão caracteriza as atividades constritas as contingências efetivas, 

indicadas ou não no patrimônio formal da organização. Com efeito, é tudo que em caráter de 

urgência e em surpresa estarrecedora, precise ser solucionado. 
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Por sua vez, o saneamento encontra-se inserido em atividades relacionadas a 

contingências potenciais, indicadas ou não no patrimônio formal da organização, sendo assim, 

nesta existe maior margem de decisão, pois as contingencias são potencialidades, que embora 

precisem de solução, gozam presumivelmente de mais tempo, ainda que este não seja 

determinado, mas apenas no máximo previsível. 

Na recuperação, encontram-se todas as atividades que permitam resgate ao tempo 

possível de ser praticado. Sendo assim, são resgates e/ou retornos, indicados ou não no 

patrimônio formal da organização e vale enfatizar que quanto mais distante do período origem 

da recuperação menor a possibilidade real de recuperar. 

Finalmente, na impulsão, encontram-se os problemas e soluções mais instigantes 

em que uma atividade pode se encontrar, com resultantes dirigidas a desenvolvimentos, 

indicados ou não no patrimônio formal da organização, propondo-se a mesma a 

dimensionamento ou redimensionamento. 

As vertentes de contenção, saneamento e recuperação possuem um viés muito 

forte no passado, ao passo que a impulsão é predominantemente realização vinculada ao 

futuro.   

Por sua vez, a otimização organizacional configura-se como o resultado e o ponto 

de equilíbrio da coexistência das quatro vertentes, originadas do planejamento organizacional. 

O grau de concentração em cada uma das vertentes, mensuradas e monitoradas, 

direciona a organização para ações reativas, preventivas, preditivas e proativas de 

continuidade e longevidade. A contenção, saneamento, recuperação e impulsão coexistem 

dentro da organização por toda a sua existência, bem como para sua existência. 

A otimização organizacional consubstancia-se no mapeamento ponderativo, 

valorativo e resolutivo de contingências, resgates e desenvolvimentos técnicos, táticos e 

estratégicos, efetivos e potenciais, prospectados dos ambientes, culturas, políticas, planos, 

programas, controles e instrumentos inerentes a organização, para então serem oportunizados 

ambientes, culturas, políticas, planos, programas e instrumentos que mitigarão, reduzirão ou 

concretizarão as relevâncias identificadas ou pretendidas.  

Sendo assim, para a otimização organizacional cumprem-se etapas, que nada mais 

são do que a definição de gerência (FAYOL, 1960), compreendida pelo planejamento, 

organização, direção (comando e coordenação) e controle, a saber: 

a)  identificar as contingências reais e potenciais, os resgates realizáveis, bem 

como os desenvolvimentos indicados ou não no patrimônio da organização 

(planejamento); 
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b)  mensurar relevâncias financeiras e econômicas efetivas e potenciais 

(organização); 

c)  definir ambiente, cultura, política, plano, programa e instrumento para mitigar 

reduzir ou concretizar as relevâncias identificadas ou pretendidas (direção); 

d)  monitorar a realização do pretendido com indicação da diferença não alcançada 

(controle). 

Diante das crescentes mudanças no cenário organizacional, necessitam as 

organizações de soluções factíveis e alinhadas a mecanismos adequados para viabilização da 

gestão, planejamento, execução ou instrumentalização em nível decisório, de natureza 

operacional, funcional, matemática e jurídica.  

Por sua vez a perspectiva e percepção da otimização organizacional, 

fundamentada na pesquisa operacional (ciência da otimização) é determinante nesta 

realização. 

Com efeito, no tópico seguinte trata-se do planejamento tributário, nos moldes 

tratados atualmente pela doutrina e legislações pertinentes, bem como sua integração a 

perspectiva de otimização organizacional ora tratada e mais especificamente otimização 

tributária, que se configura como um aspecto da otimização maior que é a organizacional. 

2.2 O Planejamento Tributário 

O tributo, originado inicialmente da necessidade do Estado de auferir recursos 

para fazer frente às inúmeras demandas, foi criado à medida que estas surgiam, característica 

dos Estados totalitários existentes nos primórdios da civilização. O tributo evoluiu ao longo 

dos séculos e sedimentou os próprios institutos, hoje utilizados no sentido de prover a 

necessidade do Estado, compatibilizando-a com as possibilidades da população. 

Todavia, frente ao binômio acima mencionado, nasceram as modificações da 

legislação, que hoje se constituem no cerne filosófico dos embates tributários, com imposição 

de carga tributária que praticamente aniquila a possibilidade de uma regra se apresentar 

progressiva e sucessivamente. 

A carga tributária do Brasil hoje alcança patamares de 33,60% do PIB 

(OLIVEIRA; PRADO, 2011), o que fomenta a sonegação, inibe a produção e circulação de 

riquezas, bem como a entrada de recursos externos que necessitam de segurança e 

inteligibilidade em suas relações. 
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A pesquisa tributária em contabilidade pode ser dividida entre antes e depois do 

trabalho elaborado por Myron S. Sholes, professor de finanças e prêmio Nobel pela 

apresentação de um modelo de precificação de opções, e Mark A. Wolfson, professor de 

contabilidade (WASSERMAN, 2009). 

O estudo de Sholes e Wolfson (1992) consistia numa pesquisa tributária contábil, 

com uma visão microeconômica e de finanças que se transformou numa gênese da maior 

parte dos estudos tributários. 

Na obra intitulada Taxes and Business Strategy: A Planning Approach (1992), o 

paradigma de Scholes-Wolfson não apresentava novas teorias, nem metodologias inovadoras, 

nem mesmo se deteve a ditames legais institucionalizados de regulamentação ou política 

tributária. 

Entretanto, adotam os pesquisadores uma abordagem cientificamente positiva, 

através da qual pretendem clarificar empiricamente a função dos tributos nas organizações e 

na vida dos indivíduos, conjugando contabilidade, microeconomia e legislação tributária. 

Slemrod (2003), fazendo comentário a respeito da história da Tax Symposium, que 

se realiza na University of North Carolina e começou em abril de 1990, denota que o 

simpósio se iniciou com a influência do livro de Myron Scholes e Mark Wolfson, Taxes and 

Business Strategy, publicado em 1992, todavia amplamente circulado em 1990.  

O paradigma de Scholes e Wolfson (1992) é central para a pesquisa sobre 

Contabilidade Tributária, é importante na Economia Pública, e influente nas Finanças 

Corporativas. Sua estrutura conceitual desenvolve-se com foco em três temas centrais 

(conhecidos como all parties, all taxes e all costs), a saber: 

a)  um planejamento tributário eficaz exige do planejador, considerar as 

implicações fiscais de uma transação proposta para todas as partes da transação 

(all parties); 

b)  um planejamento tributário eficaz exige que o planejador, ao fazer 

investimentos e tomar decisões financeiras, considere não apenas os tributos 

explícitos, que é o valor pago diretamente às autoridades, mas, também, 

tributos implícitos, que são aqueles pagos indiretamente na forma de menores 

taxas de retorno antes dos impostos em investimentos incentivados (all taxes); 

c)  um planejamento tributário eficaz exige do planejador, reconhecer que os 

tributos representam apenas um dentre muitos custos do negócio, e todos os 

custos devem ser considerados no processo de planejamento; para serem 
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implementadas, algumas propostas exigem custosos procedimentos de 

reestruturação (all costs). 

Shackelford e Shevlin (2001) destacam três questões principais que são levantadas 

por ocasião da pesquisa sobre matéria tributária: os tributos importam? Se não, por que não? 

Se sim, quanto? A classificação proposta por Shackelford e Shevlin (2001) começa pela 

pesquisa que analisa a coordenação de fatores tributários e não-tributários (tradeoffs) nas 

decisões dos negócios, considerada pelos mesmos a mais relevante.  

Os artigos clarificados enfatizam que os tributos não podem ser minimizados sem 

afetarem outras realizações da organização. Muito embora os estudos tratem das três questões 

de pesquisa (Tributos importam? Se não, por que? Se sim, quanto?), eles se concentram muito 

mais na segunda questão, elucidando a razão pela qual a minimização de tributos pode não ser 

um ótimo para a estratégia do negócio. Dos três temas da estrutura (all parties, all taxes e all 

costs), esses artigos voltam-se mais para o all costs, vale dizer, a compreensão dos tributos 

exige compreender fatores não-tributários. São encontrados também artigos que se 

concentram no all parties, sendo esta uma visão contratual multilateral, todavia no que se 

refere ao tema all taxes o mesmo é no mais das vezes ignorado nos estudos. 

Em seguida Shackelford e Shevlin (2001) destacam como a segunda principal área 

de pesquisa empírica em Contabilidade Tributária, como sendo a que relaciona tributos com 

preços dos ativos, evidenciando que a pesquisa responde igualmente às mesmas questões da 

literatura do tradeoff (Tributos importam? Se não, por que não? Se sim, quanto?), entretanto, 

diferentemente desta, que foca nos fatores que compensam a minimização dos tributos, no 

caso do preço dos ativos, a literatura concentra-se na primeira e na terceira questões, que 

podem ser clarificadas como: em que extensão os preços embutem tributos?  

Enquanto na literatura do tradeoff, a questão all taxes - isto é, a importância das 

considerações fiscais nos ajustes de preços - é ignorada, aqui é o tema dominante. A 

abordagem do contrato multilateral (all parties) é considerada também importante, todavia, 

fatores não-tributários (all costs) são considerados de importância secundária. Para 

Shackelford e Shevlin (2001), diferente da temática anterior, onde os contadores dominam a 

pesquisa (especialmente a coordenação de tributos e reporte financeiro), a representatividade 

dos tributos nos preços tem sido uma área de pesquisa mais adotada nas Finanças e na 

Economia. 

Por fim, para Shackelford e Shevlin (2001) a terceira área destacada consiste na 

tributação do comércio multijurisdicional, que congrega a pesquisa sobre tributação 
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internacional e interestadual e que se encontra entre as áreas mais adotadas da pesquisa em 

Contabilidade Tributária nos anos recentes. 

Importante ressaltar que a motivação para o trabalho na área de tributação do 

comércio multijurisdicional difere da literatura do tradeoff e do preço dos ativos, pois 

segundo Shackelford e Shevlin (2001), os pesquisadores adotam a estrutura de Scholes e 

Wolfson (2004) para cenários multinacionais com justificativa baseada principalmente em 

quatro motivos. 

O primeiro motivo é que de uma perspectiva empírica pragmática, ambientes 

transjurisdicionais aumentam o poder dos pesquisadores da matéria tributária porque 

múltiplas jurisdições introduzem adicionais variações de alíquota e base de cálculo, o que 

facilita testes de hipóteses.  

O segundo motivo consiste no fato de que, sob uma perspectiva teórica, o impacto 

da variação transjurisidicional da tributação no comércio internacional apresenta o interesse 

acadêmico voltado para Contabilidade de Custos.  

O terceiro motivo encontra-se no fato de que; sob uma perspectiva política, como 

os negócios têm sido aumentados nos anos recentes, o poder público tem necessitado de 

documentação e compreensão na antes pouco aprofundada área multijurisdicional.  

O quarto motivo repousa no recente advento de uma base de dados internacional, 

que viabiliza dados informatizados que estão publicamente disponíveis sobre demonstrações 

financeiras e que tem diminuído significativamente alguns custos outrora existentes na 

pesquisa tributária internacional. 

Por outro lado, Maydew (2001) analisa criticamente a classificação de 

Shackelford e Shevlin (2001), com vistas ao escopo do artigo, sendo de opinião, algumas 

vezes diversa, quanto às principais contribuições e destacando as limitações da pesquisa 

tributária realizada, com evidenciação de várias alternativas a serem pesquisadas no futuro.  

Maydew (2001) acolhe como válidas a maioria das opiniões e análises de 

Shackelford e Shevlin (2001), entretanto critica o fato desses autores, reconhecendo a área 

tributária como uma área de pesquisa multidisciplinar, não terem considerado artigos de 

economistas e financistas, manifestando preocupação ostensiva por essa limitação a trabalhos 

de contadores, destacando que um dos problemas com isso é que leitores são levados a terem 

uma visão incompleta do Quadro atual da pesquisa, posto que fundada em um tópico.  

Destaca ainda Maydew (2001) a pertinência aos assuntos levantados por 

Shackelford e Shevlin (2001), constantes dos artigos excluídos da pesquisa dos mesmos, 

acrescentando que a exclusão de artigos de economistas teve menor prejuízo do que os de 
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finanças, haja vista os economistas terem tratado muito de questões não tratadas por 

contadores, a exemplo da tributação ótima, concluindo Maydew (2001) que a revisão de 

Shackelford e Shevlin (2001) não é suficientemente abrangente e que carece de artigos 

constantes das revistas de Economia e Finanças, e também de artigos teóricos com foco 

comportamental encontrado nas demais revistas de Contabilidade. 

Shevlin (1999) antes da pesquisa em co-autoria com Shackelford (2001) 

apresentou classificação diversa, onde o mesmo evidencia que a maioria das pesquisas 

tributárias podem ser classificadas em política tributária, planejamento tributário e obediência 

tributária, não obstante o fato das mesmas não serem mutuamente exclusivas.  

Para Shevlin (1999), na pesquisa a respeito de política tributária são tratados os 

efeitos e a eficácia de alterações nas regras tributárias, sendo muitos os objetivos de referidas 

pesquisas, tais como elevar a arrecadação, redistribuição de riqueza e estimulo a atividade 

econômica, e assim, são referidas pesquisas inteiramente voltadas para a extrafiscalidade, por 

sua vez em função da meta a ser alcançada pela regra tributária, por vezes os pesquisadores 

avaliam ex post sua eficácia. 

A função primordial da pesquisa de política tributária segundo o autor (1999) 

consiste em viabilizar informação para estabelecimento de políticas, sendo mais descritiva do 

que prescritiva com uma conotação positiva.  

A pesquisa de política tributária é similar em razão e em inúmeras circunstâncias 

no desenvolvimento, com as pesquisas que se concentram em mudanças de regras contábeis 

(por exemplo, reação dos preços das ações a mudanças nas regras contábeis). Sendo assim, a 

pesquisa sobre política tributária tende a ser predominantemente técnica em termos de 

discussão de regras tributárias, razão pela qual não constam da mesma, tantas pesquisas 

publicadas em revistas do mainstream, tais como JAR, JAE e TAR, todavia pesquisa dessa 

natureza pode ser achada na JATA e na National Tax Journal (SHEVLIN, 1999). 

A segunda principal área de pesquisa tributária, para Shevlin (1999), refere-se ao 

planejamento tributário, que se concentra na forma como pessoas de direito (empresas e 

indivíduos) se comportam diante das regras tributárias, e também como as regras tributárias 

interferem nas vidas das empresas e dos indivíduos, estando em alguns aspectos intimamente 

relacionada à pesquisa de política tributária, entretanto a razão e as questões da pesquisa são 

diferentes, muito embora sejam utilizadas por vezes as mesmas regras tributárias.  

Com efeito, na pesquisa de planejamento tributário segundo o autor (1999), a 

construção é urgida mais em como as empresas se comportam e são influenciadas pelas regras 
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tributárias do que no interesse em impactos políticos característicos de pesquisa de política 

tributária, sendo a pesquisa empírico-arquival, dominante no planejamento tributário.  

Entretanto para Shevlin (1999) os vários objetivos de pesquisa de política 

tributária, tais como elevação da arrecadação, redistribuição de renda e estímulo econômico, 

conduzem a variações cross-sectional e time-series nas alíquotas de imposto e, portanto, 

muito úteis para pesquisa em planejamento tributário, que se manifestam da seguinte forma: 

a) diferentes ativos são tributados diferentemente (e.g., capital de terceiros e 

capital próprio); 

b) o mesmo ativo é tributado diferentemente em mãos diferentes (e.g., indivíduos, 

empresas e fundos de pensão); 

c) o mesmo ativo é tributado diferentemente em diferentes locais (e.g., Estados de 

Washington e Califórnia); 

d) o mesmo ativo no mesmo local e no mesmo tipo de forma organizacional pode 

ser tributado diferentemente (Amazon vs. Microsoft). A primeira tem prejuízos 

e a segunda tem lucros, o que leva a diferentes alíquotas marginais. 

Por sua vez, para Shevlin (1999) a pesquisa a respeito de obediência tributária, no 

mais das vezes, adota o paradigma do julgamento e tomada de decisão (judgment and 

decision-making), entretanto igualmente considera pesquisas analíticas e empíricas.  

A pesquisa na área de obediência tributária encontra-se focada em quais fatores 

corroboram para obediência da legislação tributária, existindo questões tratadas que inclusive 

se concentram nas funções que preparadores de declaração de renda, que a auditoria fiscal do 

ente tributante e as penalidades, bem como a educação, exercem na obediência tributária. 

Adicionalmente, salientam Hasseldine e Zhuhong (1999), que ao longo dos 

últimos vinte anos, inúmeros estudos sobre obediência tributária realizaram-se, sobretudo nos 

Estados Unidos, por meio de várias disciplinas, tais como a Economia, a Contabilidade, as 

Ciências Administrativas, o Direito Penal, a Psicologia, as Ciências Políticas e a Sociologia, 

propondo-se os autores em sua pesquisa a elaboração de uma cartilha interdisciplinar da 

pesquisa sobre evasão tributária no final do século XX, haja vista a pesquisa sobre obediência 

tributária não ter aparecido em um fórum interdisciplinar. 

Já Poterba (2002), descreve nas últimas três décadas, inúmeros avanços na 

Economia Pública, incluídos nesses estudos, o crescente entendimento teórico da 

problemática inserida nos incentivos dentro do arcabouço tributário, sendo uma base 

expandida de conhecimento, relativa à interferência dos tributos e programas de seguro social 
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nas decisões de pessoas de direito (indivíduos/empresas), bem como um crescente 

reconhecimento da Economia Pública no delineamento de políticas de tributação e gastos. 

O artigo de Porteba (2002) é finalizado com inúmeras sugestões de direções para 

futuras pesquisas de Economia Pública, ainda que não se trate de estudo propositivo de 

classificação para matéria tributária, são referidos tipos de questões de pesquisa, tais como o 

impacto nas decisões dos contribuintes que operam os tributos, sendo as mesmas úteis com o 

fito de auxiliar na criação de um Quadro abrangente de classificação da pesquisa tributária. 

Vuchelen (2000), filiado à linha do Law and Economics, consistente na análise 

econômica da Lei ou do Direito, com aplicação de abordagem baseada na escolha racional de 

institutos jurídicos, consubstancia a pesquisa tributária em outra área temática, a saber: os 

aspectos macroeconômicos da tributação, que trata de questões concernentes à contribuição 

da tributação nas políticas de estabilização, a restrições orçamentárias, a expectativas dos 

agentes econômicos quanto à tributação, à relevância da periodicidade da tributação, à 

tributação e inflação e à tributação em economias abertas e fechadas. 

Em síntese, se pode destacar, a partir das evidenciações dos autores consultados e 

suas inúmeras classificações e áreas de pesquisa em matéria tributária o a seguir evidenciado. 

Para Shackelford e Shevlin (2001) classifica-se a pesquisa tributária empírica em: 

(1) coordenação de fatores tributários e não tributários (tradeoffs); (2) efeitos dos tributos 

sobre os preços dos ativos (tributos implícitos); e (3) tributação multijurisdicional, restando 

importante também referência à pesquisa legal (legal research), bem como pesquisa sobre 

eficiência econômica dos tributos.  

Maydew (2001) embora concorde com a classificação de Shackelford e Shevlin 

(2001), acrescenta à pesquisa sobre tributação ótima. Para Shevlin (1999) no mais das vezes 

pode a pesquisa tributária ser classificada em: política tributária, planejamento tributário e 

obediência tributária. Já Poterba (2002) destaca à pesquisa sobre o impacto dos tributos nas 

decisões de pessoas de direito (indivíduos/empresas) e Vuchelen (2000) trata da pesquisa 

sobre aspectos macroeconômicos da tributação. 

Na área tributária, direta ou indiretamente inúmeros autores tratam da natureza 

interdisciplinar da mesma. Andreoni (1998) assevera em relação à obediência ou evasão 

tributária que a mesma pode ser enfocada por diferentes perspectivas, podendo ser tomada 

como um problema de finanças públicas, de coação (enforcement) legal, design 

organizacional, oferta de emprego ou ética, bem como pela combinação de todos. Cuccia 

(1994) discuti à psicologia fiscal ao analisar a interferência de fatores demográficos ou 

relativos a atitudes e percepções na obediência tributária. 
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A experiência profissional na área tributária combinada com a compreensão de 

aspectos microeconômicos e financeiros colocam doutorandos com essas características em 

melhor situação na adoção desta nova perspectiva de pesquisa, haja vista que a compreensão 

das particularidades da legislação tributária continua sendo uma barreira considerável a 

entrada de novos pesquisadores na área tributária, particularmente nas mais sofisticadas, tais 

como tributação internacional e fusões e aquisições (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2006). 

Com base no referido, a interdisciplinaridade é um fenômeno cada dia mais 

presente e valorizado no mundo acadêmico, prestando-se ao resgate das origens do 

conhecimento científico e filosófico, no qual o mundo e os fenômenos eram tidos como um 

objeto uno, consistindo sua importância no enriquecimento que a visão de outras disciplinas, 

viabiliza ao estudo outrora tão somente disciplinar (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2006). 

Na área tributária, as considerações feitas são válidas, haja vista que o saber 

produzido nas diversas disciplinas envolvidas, aplicadas pelos atores do cenário da pesquisa 

tributária, com as respectivas e diferentes formações dos atores, oportunizam novas 

perspectivas ao estudo do fenômeno da tributação (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2006).  

Para Pohlmann e Iudícibus (2006) contadores que possuem conhecimento de 

microeconomia e econometria tendem a desenvolver modelos reais de comportamento das 

empresas e demais contribuintes em face dos tributos; economistas quando conhecedores de 

contabilidade ampliam os estudos, acrescentando variáveis com origem em demonstrações 

financeiras, não se limitando por sua vez ao comportamento dos contribuintes pessoas físicas; 

juristas munidos de percepção econômica da norma são aptos a estudar o impacto acarretado a 

sociedade e no comportamento dos contribuintes; administradores viabilizam estudos sobre as 

interferências que políticas tributárias podem causar a sociedade, em setores específicos ou na 

economia como um todo. Por conseguinte, pode-se asseverar que a interdisciplinaridade no 

estudo tributário é desejável, em função dos enormes ganhos de qualidade nos resultados. 

Os autores, por meio de método indutivo, procederam um amplo levantamento da 

pesquisa tributária publicada em todos os meios disponíveis, com o objetivo de identificar, a 

partir do conteúdo e objetivos das pesquisas, a utilidade e abrangência das áreas referidas para 

a classificação da pesquisa tributária. 

Segundo os autores os tópicos disponíveis não se mostraram suficientes para 

classificar com eficácia o material analisado, visto que alguns estudos não encontraram um 

enquadramento perfeito, ao passo que outros eram mistos, o que causava dificuldade na 

classificação, findando os autores a chegarem, diante das dificuldades encontradas e na 
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atitude de conciliar as proposições dos estudos anteriores, ao seguinte Quadro de classificação 

da pesquisa tributária: 

a) obediência tributária. 

b) auditoria e gestão tributária pública. 

c) impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes. 

d) tributação ótima e eficiência econômica dos tributos. 

e) aspectos macroeconômicos da tributação. 

f) pesquisa legal, subdividida em: (1) jurídico-tributária; (2) contabilidade e 

auditoria tributária; e (3) planejamento tributário. 

Assim, Pohlman e Iudícibus (2006), por meio da evidenciação descrita, 

promoveram a elaboração de um Quadro, que apresenta as áreas temáticas e resume as 

questões pertinentes a cada uma das evidenciações, tendo como intuito sistematizar a pesquisa 

tributária como um todo na intenção de fomentar uma percepção una dos aspectos que podem 

ser explorados, cuja interdisciplinaridade segundo os mesmos no estudo é a tônica. 

Para os autores existe muito para avançar em pesquisa tributária, destacando como 

exemplo que no campo da teoria da estrutura de capital das empresas e sua relação com a 

tributação, um aspecto que pode ser aperfeiçoado em trabalhos futuros, muito embora tão 

importante quanto difícil, é a estimação das alíquotas marginais a que estão sujeitas as 

organizações, haja vista que os contribuintes tomam suas decisões de investimento, preço, 

endividamento, dentre outras, baseados na tributação marginal a que estão sujeitos.  

Com efeito, segundo Pohlman e Iudícibus (2006) as pesquisas que utilizam 

alíquotas médias, por exemplo, são passíveis de apresentarem distorções em função de, na 

maior parte das vezes, esta última ser diferente da alíquota marginal. 

Contando com a pertinência e adequação dessa sistematização do Quadro, 

Pohlman e Iudícibus (2006) pretendem, também, que ela sirva de base para o 

desenvolvimento de estudos futuros acerca do tema de uma forma mais autônoma, livre da 

blindagem disciplinar que tem caracterizado a pesquisa sobre a temática tributária. 

Segundo referidos autores, a classificação proposta atende satisfatoriamente aos 

critérios referidos por Moles (1971) de exaustividade, especificidade, ausência de 

ambiguidade, simplicidade operacional e número reduzido de critérios de classificação, não 

tendo sido possível satisfazer o valor dicotomizante, em razão dos critérios não se prestarem a 

por em evidência valores binários. Com efeito, segue Quadro 1 elaborado com base na 

apresentação dos autores. 
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Quadro 1– Classificação da pesquisa tributária: principais questões 

N.º Área 

Temática 

Principais Questões 

1 
Obediência 

tributária 

Fatores que afetam a decisão individual do contribuinte de reportar integralmente a 

renda ou o valor tributável, ou seja, que afetam a decisão de evadir ou não tributos. O 

modelo clássico da obediência tributária assume que indivíduos maximizam a utilidade 

esperada do jogo da evasão pela ponderação de benefícios incertos do sucesso da prática 

ilícita contra o risco de detecção e punição. Apesar dessa abordagem não permitir uma 

mais complexa função de utilidade, os custos e benefícios potenciais da evasão são 

tipicamente visualizados em termos monetários, sendo que o problema do contribuinte é 

maximizar a renda líquida esperada. Dentro dessa estrutura, a alíquota, a probabilidade 

de detecção e a estrutura de penalidades determinam o custo monetário da 

desobediência, fatores que direcionam o comportamento do contribuinte nesse aspecto. 

2 

Auditoria e 

Gestão 

Tributária 

Pública 

Identificação de critérios de seleção de contribuintes para auditoria e de outros 

procedimentos com o intuito de otimizar o trabalho de fiscalização e de administração 

tributária pública e, assim, maximizar a arrecadação de tributos e minimizar os custos 

correspondentes. O foco principal da pesquisa relativa à área de gestão tributária pública 

é municiar o gestor público no processo de tomada de decisões quanto a aspectos de 

estruturação da arrecadação e fiscalização tributária, propor critérios de seleção de 

contribuintes para auditoria, levantar problemas que levam à perda de arrecadação e 

propor soluções para os mesmos. São comuns, aqui, estudos teórico-empíricos com 

dados de arquivo que buscam identificar critérios ótimos de seleção de contribuintes 

para auditoria. A nota comum nos estudos dessa área é a busca de soluções para 

problemas tipicamente operacionais do gestor público fazendário. 

3 

Impacto dos 

tributos nas 

decisões das 

empresas e 

contribuintes 

em geral 

Identificação das decisões dos contribuintes que são afetadas pela incidência de tributos 

e de que forma essa influência se dá. A pesquisa sobre o impacto dos tributos nas 

decisões dos agentes econômicos tem por finalidade principal avaliar como os tributos 

incidentes ou previstos de incidirem em uma determinada transação ou evento afetam o 

comportamento do contribuinte. O foco, então, são as decisões individuais do 

contribuinte relativas, por exemplo, a: (1) investimentos e desinvestimentos; (2) 

precificação de ativos; (3) endividamento; (4) definição do local do empreendimento ou, 

mesmo, mudança da sede; (5) pagamento de dividendos ou escolha de outra forma de 

remuneração do capital, como juros sobre o capital próprio; (6) remuneração do 

trabalho, se por salário, participação nos lucros, bonificação em ações etc.; e (7) 

contabilização de eventos e transações, incluindo aí o reporte financeiro. 

4 

Tributação 

ótima e 

eficiência 

econômica 

dos tributos 

Identificação da proporção ótima de tributos diretos e indiretos, bem como níveis de 

alíquotas, de modo a maximizar a arrecadação. Mensuração da ineficiência econômica 

causada pela tributação, incluindo aí as distorções nas ações dos contribuintes e os 

custos suportados por estes e pela administração em função da apuração, fiscalização e 

arrecadação de tributos. 

5 

Aspectos 

macroeconôm

icos da 

tributação 

Identificação e quantificação da relação dos tributos com os agregados 

macroeconômicos, tais como crescimento, inflação, poupança, nível de emprego, dentre 

outros. Nos aspectos macroeconômicos da tributação, incluem-se estudos que se 

propõem a investigar o relacionamento entre a tributação e os agregados 

macroeconômicos, tendo como foco questões relacionadas ao crescimento econômico, 

inflação, políticas de estabilização, dentre outras. Esta área temática de pesquisa 

tributária não é uma das mais exploradas pela academia, se compararmos com as 

anteriores, mas, dadas as suas características, optou-se por sua classificação em 

separado. 

6 Pesquisa legal 

Analise da constitucionalidade e legalidade de exigências tributárias, bem como o exame 

comparativo e crítico de ordenamentos jurídico-tributários de um ou mais países. 

Análise de normas tributárias que impõem práticas contábeis, bem como 

delineamento de procedimentos de auditoria tributária para atender as exigências legais 

vigentes relativas a tributos. Estudo de procedimentos e medidas de planejamento 

tributário, tanto a nível interno como a nível internacional. 

Fonte: Adaptado de POHLMANN M.C.; IUDÍCIBUS S.. Classificação da pesquisa tributária: uma abordagem 

interdisciplinar. Enfoque: Reflexão Contábil, v. 25, n. 3, p. 57-71, 2006. 
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Pohlman e Iudícibus (2006) defendem ainda que o refinamento referido, 

consistente na estimação das alíquotas marginais a que estão sujeitas as organizações, esbarra 

na falta de dados pormenorizados quanto a operações da empresa, bem como tributos 

recolhidos, que são informações disponíveis ao fisco, mas não divulgadas em função do sigilo 

fiscal, recomendando que informações tributárias sejam divulgadas junto com as 

demonstrações contábeis, o que possibilitaria maior transparência do recolhimento de tributos, 

permitindo à sociedade em geral, estimar a contribuição que a empresa dá para a cobertura 

dos gastos públicos, bem como estudos qualitativamente melhores dos pesquisadores em 

geral, e não apenas daqueles realizados por agentes do governo, que têm acesso a essas 

informações. 

A otimização tributária, constitui-se em aspecto ou contexto da otimização 

organizacional, destacada no tópico anterior, baseada na pesquisa operacional (ciência da 

otimização). 

Com efeito, no mesmo sentido tratado por Pohlman e Iudícibus (2006), que 

inclusive incentivam a elaboração de uma estrutura única para a área tributária, adotando-se 

igualmente um método indutivo para tanto, apresenta-se a otimização tributária que se 

configura como uma tentativa sustentável de promover entre outras a utilidade informacional 

das pesquisas interdisciplinares nesta área, aplicando-se para tanto os mesmos moldes da 

otimização organizacional. 

Ocorre que, para efeito desta pesquisa documental, está a mesma voltada para os 

aspectos inerentes ao planejamento tributário, que é o meio pelo qual a organização pode 

alcançar a otimização tributária, no sentido de municiar a administração pela convicção de 

potencialidade de adoção. Todavia sem aprofundamento em aspectos mais operacionais do 

processo de implantação, sendo a busca desta pesquisa, por sua vez, a concepção de 

viabilidade. 

Desta forma, a otimização tributária é o agir em relação ao planejamento tributário 

outrora concebido, mas também o resultado, ou seja, otimização tributária é o caminho, mas 

também o destino, estando a presente pesquisa documental fundamentalmente dirigida para os 

aspectos de planejamento tributário de SCP entre as empresas selecionadas e seus 

fornecedores, muito embora a realização do planejamento tributário, resulte em 

potencialidade de otimização tributária. 

Assim, no Estado democrático de Direito, os tributos são a principal fonte de 

receita necessária à consecução da atividade estatal e desenvolvimento social, sendo 

supostamente distribuídos, equitativamente, entre os cidadãos, na medida de suas capacidades 
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econômicas. Entretanto, nem sempre, os contribuintes manifestam concordância com as 

imposições estatais quanto à instituição e à majoração de tributos, especialmente o setor 

empresarial, que objetiva otimizar os resultados de seus investimentos, com o desafio cada 

vez mais crescente, de redução de seus custos, incluídos aqui os fiscais. 

Essa atitude de redução do custo fiscal é ainda uma das estratégias mais 

indispensáveis para o empresariado brasileiro, sendo possível que o cidadão utilize estratégias 

administrativas em prol da economia de tributos. Nessa ótica, ressalta-se a atuação em 

conformidade legal e sem a utilização de subterfúgios, o que é reconhecido como concepção 

de planejamento tributário sob a ótica da corrente tradicional. Importa, assim, analisar as mais 

variadas soluções adotadas no contexto empresarial e estudar a sua operacionalidade. 

Neste sentido, faz-se imperiosa a concreta distinção entre os limites legais da 

economia de tributos. Sob essa ótica, as expressões “elisão” e “evasão”, no contexto do 

Direito Tributário, são antagônicas em sua concepção jurídica para a maior parte da doutrina, 

pois, enquanto a primeira é utilizada para referir-se à licitude de comportamentos do 

contribuinte em relação ao não pagamento de tributos, a segunda remete ao ilícito, à conduta 

fiscal indesejada pelo ordenamento jurídico, existindo ainda muitas outras disparidades entre 

os conceitos de elisão e evasão fiscal, todavia não pertinentes para a presente pesquisa 

(MAIDA, 2010). 

O conceito corrente, na doutrina, de evasão fiscal corresponde ao objetivo do 

contribuinte de eliminar, reduzir ou retardar o recolhimento de um tributo, uma vez já 

ocorrido o fato gerador, ao passo que a elisão fiscal, para a doutrina nacional, seria 

compreendida como um agir lícito que objetiva evitar, minimizar ou adiar a ocorrência do 

próprio fato gerador (OLIVEIRA, 2005). 

Assim, embora não haja uniformidade na doutrina, a preferência é maior para 

designar a palavra evasão como “a forma ilícita de fugir ao tributo” e a palavra elisão para 

“designar a forma lícita de praticar essa mesma fuga” (MACHADO, 2010). 

A Lei 6.404/76 em seu artigo 153 prevê por meio de interpretação, a 

obrigatoriedade do planejamento tributário, por parte dos administradores de qualquer 

companhia: “O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o 

cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos 

seus próprios negócios”. 

Depreende-se que, o planejamento tributário, antes de um direito ou faculdade, é 

obrigatório para todo bom administrador. 
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O planejamento tributário configura-se como um conjunto de sistemas legais 

utilizáveis para diminuição do pagamento de tributos. O contribuinte tem o direito de 

estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando a diminuição dos 

custos de seu empreendimento, inclusive dos tributos. Assim, se a forma celebrada é jurídica e 

lícita, cabe à fazenda pública respeitá-la. 

Os princípios constitucionais, sobretudo o da legalidade não deixa dúvidas que, 

dentro da lei, o contribuinte pode agir no seu interesse. Planejar tributos é um direito tão 

essencial quanto planejar o fluxo de caixa, fazer investimentos, entre outros. 

Com efeito, diante do cenário exposto, existem duas espécies de elisão fiscal, 

aquela decorrente da própria lei e a que resulta de lacunas e brechas existentes na própria lei. 

No caso da elisão decorrente da lei, o próprio dispositivo legal permite ou até mesmo induz a 

economia de tributos. A segunda espécie, contempla hipóteses em que o contribuinte opta por 

configurar seus negócios de tal modo que se harmonizem com um menor ônus tributário, 

utilizando-se de elementos que a lei não proíbe ou que possibilitem evitar o fato gerador de 

determinado tributo com elementos da própria lei. 

Por sua vez considerando-se o sentido de elisão fiscal presente na doutrina 

dominante como um agir lícito que objetiva evitar, minimizar ou adiar a ocorrência do fato 

gerador, depreende-se por meio de interpretação integrativa, que dentro dos mesmos moldes 

da otimização organizacional, para tanto, todo e qualquer, agir na área tributária necessita de 

planejamento tributário, direcionado ao alcance de quatro vertentes com características e 

consequências distintas: contenção, saneamento, recuperação e impulsão tributárias. 

Assim, a otimização tributária, funda-se nas quatro vertentes referidas, que são 

classificatórias do que quer que seja, todavia pertinente à área tributária, que quando bem 

definidas e orientadas, contribuem no resguardo, consecução e desenvolvimento 

organizacional. 

A Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 2001, conhecida como “norma anti-

elisiva”, alterou o Código Tributário Nacional (CTN), contudo o que tem mais relação com a 

otimização tributária e planejamento tributário é a introdução do parágrafo único ao artigo 

116 do CTN: 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 

tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados 

os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
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A análise das decisões proferidas por órgãos da esfera administrativa nos últimos 

quinze anos tem sido dirigidas a exigência de substrato econômico dos negócios praticados, 

em notória afronta a tradicional postura legalista anteriormente adotada. 

Com efeito, recentemente otimizações tributárias assimiladas como usuais pela 

prática empresarial e amparadas em dispositivos legais vigentes e aplicáveis, mas que 

visavam à economia de tributos, tais como as “incorporações às avessas”, “casa e separa”, 

bem como realização de empréstimo ao invés de aumento de capital, entre tantas outras, vem 

sendo desconsideradas em função de seu conteúdo econômico. 

A nova orientação inconstitucional dos órgãos da esfera administrativa, teve inicio 

com o advento da Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 2001. 

O referido dispositivo foi idealizado nos moldes de uma norma anti-elisiva, 

todavia, em razão de errônea interpretação, não tem alcançado os objetivos técnicos a que foi 

proposto, apresentando-se com forma diversa da realidade pretendida, haja vista que o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem-se posicionado no sentido de manter 

autuações sobre atos e negócios das organizações, sob a alegação de desconsideração para 

fins fiscais de operações lícitas, cujo substrato econômico não condiz com a forma 

exteriorizada, que é tão somente a redução tributária. 

Por meio da análise de posicionamentos doutrinários, a interpretação econômica é 

compreendida, como a procura do conteúdo econômico objetivado pela norma de incidência, 

vale dizer, a capacidade contributiva prevista pelo legislador como hipótese de incidência. 

Contudo, a adoção dessa teoria, não representa um critério seguro para se concluir 

sobre a subsunção de atos ou negócios jurídicos realizados pelo contribuinte à regra matriz de 

incidência tributária, posto que o critério material é composto precisamente da descrição de 

ato ou negócio jurídico especifico. 

Não obstante as fartas construções jurídicas, que podem ser apresentadas para 

descaracterizar como dissimulação a adoção da SCP, com o fito de reduzir o ônus tributário 

em prol do negócio, e em última análise do consumidor final, através de redução dos custos e, 

por conseguinte potencial redução do preço ao mesmo e aumento de penetração e/ou 

participação no mercado, saliente-se que, a relação societária entre a empresa adquirente de 

bens, ou serviços, e os fornecedores pode ser realizada sob qualquer espécie de sociedade. 

Não havendo Lei que desconsidere a SCP, nos estritos termos da situação, visto 

que a tributação das sociedades, com personalidade jurídica ou não, é regida por critérios 

isonômicos, não poderia a mesma ser tida como dissimulação, sob pena de serem igualmente 
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desconsideradas outras sociedades, que se constituam com o fim, entre outros, de reduzir 

tributos e gerar escala de produção e comercialização de produtos que na prática ocorrem. 

Em vista das vertentes de otimização tributária que se originam da previsão de 

Fayol (1960), que é na verdade o planejamento e, por conseguinte, em se tratando da área 

tributária, planejamento tributário. A Sociedade em Conta de Participação entre as empresas 

selecionadas e seus fornecedores caracteriza-se como uma impulsão organizacional e em 

específico, uma impulsão tributária. 

2.3 Vantagem Competitiva e Integração Vertical 

Existem várias formas através das quais gestores de organizações privadas 

pensam estratégias competitivas, sendo estas as bases para os negócios alcançarem vantagem 

competitiva de mercado (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

No caso de organizações públicas é similar, vale dizer, as bases por meio das 

quais as organizações decidem sustentar a qualidade dos serviços em meio a orçamentos 

definidos (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

Em suma, as organizações em geral fundamentam suas estratégias competitivas 

em como podem oferecer o “melhor valor”, tendo sido Porter (1986) o pioneiro nesse campo, 

quando propôs existirem três estratégias genéricas, resultante das quais poderia a organização 

alcançar vantagem competitiva, sendo elas: liderança em custo global, diferenciação e foco. 

Nos vinte anos que se seguiram a sua obra, muito se discutiu a respeito do que 

precisamente seriam as categorias referidas por Porter (1986), havendo muitos que 

confundiam liderança em custo com preço baixo, o que definitivamente não é a mesma coisa 

(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

Assim, as organizações alcançam vantagem competitiva ao oferecerem a seus 

clientes, aquilo que eles querem e precisam de forma melhor e mais efetiva que sua 

concorrência (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

Johnson, Scholes e Whittington (2007), afirmam que Porter concordaria com as 

proposições anteriormente referidas.  

A Figura 1 a seguir, adaptada do trabalho de Faulkner e Bowman (1995), destaca 

as categorias de diferenciação e foco juntamente com preço, a partir da consideração de que 

os provedores da organização, sejam estes quais forem, dentre os quais os clientes, podem 

decidir que oferta aceitar.  
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Assim, os clientes em vista e com base em suas percepções valorativas, podem 

decidir que oferta aceitar, ou seja, a Figura 1 a seguir, designa a relação valor e preço dentro 

das perspectivas dos provedores, categorizados como clientes da organização, muito embora 

existam outros provedores e percepção possíveis a partir do cenário apresentado na Figura 1. 

Figura 1– Relógio de Estratégia Competitiva 

 
 

Fonte: FAULKNER e BOWMAN, (2007).  

Ocorre que os vários empreendimentos possuem uma ou mais destas 

categorizações para seus produtos no mercado, representando a indicação 1, com a descrição 

“sem supérfulo” situações em que via de regra trata-se de um determinado segmento de 

mercado, que acolhe o produto com baixo preço e com baixa qualidade; a indicação 2, com a 

descrição “preço baixo” trata de situações onde existe risco de guerra de preço e baixas 

margens, prescindindo por sua vez de liderança de custo; a indicação 3, com descrição 

“hibrido” caracteriza-se por ter base em custo baixo e reinvestimento em preço baixo e 

diferenciado aos usuários; já a indicação 4, cuja descrição é diferenciação destaca-se pela 

existência de duas subcategorias uma sem preço prêmio, que consiste em valor percebido pelo 

usuário, através de geração de participação de mercado, e outra com preço prêmio, onde o 

valor agregado é percebido o suficiente para manutenção do preço prêmio; a indicação 5 é a 

“diferenciação focada”, consistente na percepção do usuário do valor agregado para um 

determinado segmento, garantindo assim o preço prêmio (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2007). 
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As indicações de 1 a 5 são clarificadoras de categorização diferenciada, ao passo 

que as indicações de 6 a 8 são tendentes ao fracasso, haja vista que a indicação 6 cuja 

descrição é “preço aumentado valor padrão”, refere-se a situações nas quais as margens 

embora a nível padrão só conseguem ser mantidas se os concorrentes também as mantiverem, 

havendo por sua vez, riscos de perda de mercado; já a indicação 7, com a descrição “preço 

aumentado valor baixo”, refere-se a situações onde os preços estão aumentados diante do 

valor percebido pelo usuário, via de regra só sendo viável em situações de monopólio; por 

fim, a indicação 8, cuja descrição é “valor baixo preço padrão” consiste em valor baixo 

percebido pelo usuário a preço padrão, vale dizer, compatível com o mercado, resultando 

inevitávelmente em perda de mercado (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

Importante ressaltar que as categorias de diferenciação e provável fracasso, acima 

evidenciadas,  podem ser dispostas em várias perspectivas, vale dizer, as organizações quando 

vendem, tem em vista seus provedores clientes para adotar a categorização adequada e então 

agir norteadas, pelo conhecimento de suas posições no relógio estratégico. 

Todavia, as mesmas organizações outrora providas pelos clientes, são provedoras 

e por conseguinte possuem percepção, desta feita enquanto clientes, dos inumeros 

fornecedores e fornecimentos a eles pertinentes, havendo notoriamente um equilíbrio em 

busca de melhores condições das mais variadas e que confluem em um equilíbrio dinâmico 

das relações, que em última análise visam ao alcance do cliente final, provedor maior da 

utilidade das relações oportunizadas. 

Com efeito, o relógio estratégico de opções competitivas é igualmente adotável 

em aquisições de produtos e ou serviços e recomenda-se inclusive ser intergrado as 

percepções de Porter (1986), materializadas no Quadro 1 outrora apresentado, todavia não 

mais no sentido de alcançar tão somente diferenciação e foco, que seriam a segunda e terceira 

proposições alardeadas pelo autor, como estratégias genéricas, resultante das quais poderia a 

organização alcançar vantagem competitiva, mas sim, com o propósito de alcançar o primeiro 

elemento destacado pelo autor, a saber: liderança em custo global. 

A liderança em custo global, guardada a equivalência diante dos concorrentes em 

bases diferenciadas e igualmente focadas é um elemento fundamental e de difícil replicação, 

posto que por vezes circunscrito em variáveis ambientais e culturais, que interferem 

decisivamente na diferenciação, que pode inclusive ser depreendida de sua reafirmação nas 

oito indicações de posição evidenciadas no relógio estratégico de opções competitivas, sendo 

este cenário ratificado pela história das organizações, desde o seu nascimento.  
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Segundo Beynon (1995), Henry Ford na construção de seu império, desenvolveu e 

notabilizou o pensamento Taylorista, adotando nos mínimos detalhes a máxima produtividade 

e o menor desperdício possível, sempre inovando em processos que permitissem melhorias 

em suas condições e racionalizações, inclusive com linhas de montagem em escala, tendo 

neste sentido ficando conhecida sua celebre afirmação, de que o cliente pode escolher a cor 

que quiser desde que seja preto, que consubstancia sua convicção pela máxima produtividade, 

originada da economia processual de escala. 

Por outro lado, Sloan (1965), evidencia o processo de desenvolvimento da 

General Motors, com fundamento na percepção da necessidade de adaptação ao mercado 

intenso e a cada instante mais competitivo,  carente de racionalização de inúmeros processos, 

desde o nascimento da empresa até o final da década de 20, que coincide com a própria 

história do automóvel, destacando um tempo de reação, que se tornava mais curto a cada dia, 

bem como clarificando as bases e estruturas da organização, inteiramente fundamentadas nas 

ideias de Taylor, muito embora com uma série de aspectos mais dirigidos e melhor 

capitulados e categorizados por Fayol.  

A General Motors, para chegar ao nível de mecanicismo, precisão e excelência 

alcançados, necessitou entre suas inúmeras ações, garantir a cadeia do processo produtivo, a 

partir da produção de peças a ele necessárias, bem como partes constantes dos automóveis, 

criando um modelo que se tornou referência mundial da aplicação dos estudos 

organizacionais (SLOAN, 1965). Assim, a situação da General Motors caracteriza-se como 

uma integração vertical, ocorrendo a mesma quando diferentes processos de produção - desde 

o insumo até a venda final ao consumidor - que podem ser produzidos separadamente, por 

várias empresas, passam a ser produzidos por uma única empresa. A integração vertical pode 

ocorrer entre dois ou mais processos contínuos de produção, onde o produto de um processo é 

o insumo para o outro subsequente.  

Perry (1989) afirma que uma empresa pode ser descrita como verticalmente 

integrada se ela envolve necessariamente dois processos de produção em que (1) a produção 

total do processo “upstream” é empregada ou em parte ou totalmente como a quantidade de 

um insumo intermediário dentro do processo “downstream”; ou quando (2) a quantidade total 

de um único insumo intermediário que é utilizado em um processo “downstream” é obtida, 

em parte ou totalmente, da produção do processo “upstream”.  

O estágio que produz o insumo para o subsequente se denomina processo 

“upstream”; e àquele que emprega o insumo do processo imediatamente anterior se denomina 

processo “downstream” (PERRY, 1989). 
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Portanto, a integração vertical significa a eliminação de trocas contratuais ou de 

mercado e sua substituição pela troca interna dentro dos limites da organização, sendo 

também um instrumento de propriedade e de total controle sobre estágios vizinhos de 

produção ou distribuição (PERRY, 1989).  

A empresa verticalmente integrada - de um modo particular - tem uma completa 

flexibilidade de tomar as decisões sobre o investimento, o emprego, a produção e a 

distribuição de todos os estágios que a firma possuir (PERRY, 1989).  

Grosman e Hart (1986) defendem que a integração vertical é a propriedade e o 

completo controle sobre os ativos, e que a natureza da relação da firma com o trabalhador não 

é relevante para definir integração vertical.  

Entretanto, Williamson (1975), Cheung (1983), entre outros, enfatizam a relação 

com o trabalho na discussão sobre integração vertical. Para eles, a integração vertical assume 

a mudança da compra de insumo pela sua produção através da contratação de trabalhadores. O 

fator capital, não é suficiente para definir integração vertical, uma vez que o arrendamento do 

capital pode significar o controle sobre a produção, mas não a sua propriedade.  

No entanto, nenhuma destas visões prevê uma completa descrição da integração 

vertical. Integração vertical é o controle sobre o processo integral de produção e de 

distribuição, mais que o controle sobre qualquer insumo em particular no interior de cada 

processo (MAC DOWELL; CAVALCANTI, 2012).  

Importante ressaltar, outra relação entre empresas evidenciada na doutrina por 

Blois (1972), consistente na "quase-integração vertical", que é definida como uma relação 

financeira entre empresas em estágios vizinhos de produção, onde o relacionamento não 

precisa envolver o controle sobre as decisões de produção e distribuição.  

A integração vertical pode se apresentar de várias maneiras: formação vertical; 

expansão vertical e fusão vertical. Ademais, existem três tipos de motivos fundamentais para 

o processo de integração vertical: tecnológico, imperfeição nos mercados e economia nos 

custos de transação (MAC DOWELL; CAVALCANTI, 2012). 

Portanto, a integração vertical representa uma forma extrema de organizar dois 

estágios complementares de uma cadeia produtiva, em que uma única firma adquire o 

controle e não necessariamente a propriedade, sobre os ativos envolvidos nestas duas etapas 

consecutivas, sendo seu oposto a compra e venda de insumos, mediada pelo mercado. 

Contudo, entre estes dois extremos existem uma infinidade de possibilidades de 

relacionamento entre empresas situadas em estágios subsequentes da cadeia produtiva (MAC 

DOWELL; CAVALCANTI, 2012). 
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Uma destas possibilidades é a integração vertical parcial ocorrente quando uma 

empresa adquire parcialmente sua produção a montante ou a jusante, mas não abdica 

totalmente das operações intermediadas pelo mercado (MAC DOWELL; CAVALCANTI, 

2012). 

A escolha do como organizar os negócios (de forma verticalmente integrada, via 

mercado, ou mediante formas hibridas), configura-se por meio de agentes econômicos que 

tomam decisões com base em motivações mais amplas, estando na maior parte da literatura 

que trata do assunto, presente na raiz das motivações, a busca por maior lucro (ROCHA, 

2002). 

Azevedo (1998) caracteriza o meado da década de 1980 como o divisor temporal 

de diferentes enfoques de dados a analise das relações verticais, sendo a literatura até 1985 

voltada para organização industrial e teoria dos jogos. Com efeito, a integração vertical era 

então explicada como estratégia para maior apropriação de renda, a partir de 1985 surge uma 

nova concepção que explica a integração vertical como movimento da organização com o fito 

de reduzir custos de transação. 

Salienta ainda Azevedo (1998) que estas duas visões não são excludentes, mas, ao 

contrário ambas podem determinar de forma conjunta o desenho organizacional das empresas 

atuantes em um certo mercado.   

Existem várias justificativas designadas pela literatura para integração vertical que 

podem ser agrupadas como falhas de mercado, que vem a ser a competição imperfeita, 

externalidades e problemas de informação (incompleta e/ou assimetria) (ROCHA, 2002). 

Todavia, em momento algum nos estudos de elementos motivadores de integração 

vertical, encontram-se bem definidas e tratadas as questões relevantes relacionadas a tributos, 

que igualmente corroboram e apontam por meio de fartas pesquisas neste sentido, para 

existência de mercados imperfeitos.  

Sobretudo em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil, 

onde a complexidade do sistema tributário tem como consequência ônus, que por vezes 

resulta em desequilíbrio da carga tributária, entre empresas até mesmo presentes em igual 

segmento e, por conseguinte, um produto mais caro ao consumidor final, do que seria caso a 

tributação tivesse sua incidência ao final da cadeia produtiva, como ocorre em inúmeros 

países desenvolvidos, fica claramente evidenciada a existência de mercados imperfeitos. 

Julga-se que talvez pela falta de percepção das nuances presentes, sobretudo em 

mercados em desenvolvimento e subdesenvolvidos, a literatura sobre integração vertical não 

trate com a importância e destaque necessários, os tributos como elemento crucial na 
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existência de mercados imperfeitos, posto que em países desenvolvidos, sendo os demais 

elementos que antecedem a tributação, incidente no efetivo consumo, os determinantes do 

preço desejável a ser praticado ao consumidor final, seria o tributo uma consequência da 

vantagem ou competitividade gerada pela cadeia produtiva integrada, pelos demais elementos 

motivadores apregoados pela literatura. 

Contudo, no Brasil e em inúmeros países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos, o quase casuísmo tributário, as isenções, os incentivos e as subvenções 

fiscais, cujas distinções resultam em desequilíbrios, presentes inclusive nos custos de 

transação, haja vista o excesso de obrigações acessórias, que oneram as operações que 

antecedem o fim da cadeia, representado pela venda ao consumidor final, configuram-se 

cruciais os movimentos intencionados a valorizar e destacar os aspectos tributários, em todas 

as etapas da cadeia produtiva. 

Sendo assim, a introdução da Sociedade em Conta de Participação entre 

adquirentes e fornecedores de bens e serviços, caracteriza-se como uma "quase-integração 

vertical" nas palavras de Blois (1972), tendo como motivo fundamental para o processo de 

integração a economia nos custos de transação e desoneração tributária. 

Importante ressaltar, que referida “quase integração vertical”, em situação normal, 

somente é possível de ser entendida como viável, para redução de custos de transação e 

tributos da organização, quando justifique a relação custo versus benefício. 

Assim sendo, inclusive a pesquisa documental aqui apresentada será concebida 

para uma análise contextual, não contemplando esclarecimentos estratégicos, táticos e 

técnicos aprofundados, que se fazem necessários, por ocasião da efetiva introdução. 

A Sociedade em Conta de Participação é um instituto experimentado no segmento 

de construção civil.  Suas aplicações, todavia, devem-se à conjugação de negócios distintos, 

sem o enfoque de desoneração tributária, refletindo-se nesta pesquisa sua exequibilidade, 

inerente à aquisição de bens e serviços. 

A introdução, da Sociedade em Conta de Participação entre adquirentes e 

fornecedores de bens e serviços, configura-se como uma medida de desoneração tributária e 

pode culminar em maior equilíbrio entre erário e consumidor final, haja vista ser este, 

pesadamente onerado pela carga tributária, que seria inexistente, caso fossem reduzidas as 

ruinosas interferências do erário na cadeia produtiva. Interferências estas, que ferem por vezes 

princípios constitucionais tributários, embora institucionalizadas a propósito da legítima e 

regular competência tributária dos entes tributantes, conforme descrição apresentada na seção 

seguinte. 
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3  SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO 

Na presente seção, é apresentado o instituto da Sociedade em Conta de 

Participação à luz da atual legislação empresarial vigente, sendo destacado o histórico, o 

conceito e as espécies de sócios que a constituem, bem como respectivas características e 

formalização informal de sua constituição. Na sequência, esta seção aborda o contexto 

contábil, com formas de contabilização, entre outras, todos norteados pela legislação vigente. 

Quanto aos contextos trabalhista e tributário, destacam-se importantes informações, 

necessárias à correta adequação da medida, bem como de caracterização do empregador na 

referida sociedade, enfrentando também a cogitação de possível vínculo empregatício entre o 

sócio ostensivo e os empregados do sócio participante. 

São destacadas também considerações sobre responsabilidade tributária, 

declaração de rendimentos, apuração tributária, entre outros aspectos pertinentes a este 

contexto e de suma importância para correta adoção da Sociedade em Conta de Participação. 

3.1 Aspectos contextuais da Sociedade em Conta de Participação 

Como já dito anteriormente, considerada a otimização tributária como espectro de 

atuação da área tributária, caracteriza-se a adoção da Sociedade em Conta de Participação, 

entre fornecedores e empresas adquirentes de bens e serviços, como uma medida de 

desoneração tributária, havendo para sua exequibilidade, inúmeros contextos a serem 

considerados e harmonizados, razão pela qual a seguir, tratam-se dos principais destes, para 

concretude e oportuna percepção dos benefícios inerentes à medida. 

3.1.1 Histórico das Sociedades em Conta de Participação 

Segundo Martins (1977), a Sociedade em Conta de Participação foi inicialmente 

definida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 325 do Código Comercial, que 

a denominava de associação. No direito francês, originalmente nos artigos 42 a 45, 

posteriormente substituído pelos artigos 55 a 65 da Lei sobre Sociedades Comerciais, de 24 de 

julho de 1867, era a Sociedade em Conta de Participação igualmente definida como 

associação, sendo estes dispositivos modificados pela Lei de 24 de junho de 1921 e pelo 

Decreto de 9 de agosto de 1953, que transformou os artigos da Lei de 24 de julho de 1867 nos 

artigos 42 a 45 do Código de Comércio Francês. 
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Martins (1977) destaca que a Lei nº. 66.537, de 24 de julho de 1966, passou a 

regular, na França, as sociedades comerciais, revogando e ab-rogando os vários diplomas 

legais que tratavam das sociedades comerciais. Lei esta, segundo a qual, a antiga associação 

em conta de participação passou a denominar-se Sociedade em Conta de Participação. Dos 

artigos 991 a 996 do novo Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, vigente a partir 

de janeiro de 2003, que revogou os artigos 325 a 328 do Código Comercial Brasileiro, foi 

disciplinada a matéria relativa à Sociedade em Conta de Participação. 

Martins (1977) evidencia que as Sociedades em Conta de Participação originam-

se das antigas sociedades em comandita, com as quais se confundiam, até que a Lei de 

Florença, de 30 de novembro de 1408, regulou detalhadamente as comanditas, caracterizando-

as, a partir de então, como sociedades que possuem patrimônio diverso do patrimônio 

particular dos sócios que a constituem. 

Nos contratos de comenda, era normal que o comanditário (commentador) ficasse 

oculto, sendo toda a negociação feita em nome e sob a responsabilidade do sócio comanditado 

(tractador). Instituindo-se o costume de serem depositados os nomes dos sócios nos registros 

do município ou da corporação, no sentido de que não pudessem fraudar terceiros, do referido 

depósito, originou-se a sociedade em comandita, que passou a ter o caráter de pessoa jurídica 

(MARTINS, 1977). 

Todavia, continuaram existindo contratos de comenda sem que os nomes dos 

sócios fossem depositados nos registros. As sociedades em questão eram conhecidas 

exclusivamente entre os sócios, não aparecendo perante terceiros e não tendo, assim, 

personalidade jurídica. Aos sócios desconhecidos de terceiros, coube a denominação de sócios 

ocultos. Outra característica de tais sociedades é que os sócios ocultos, atualmente sócios 

participantes, não respondiam a terceiros pelas obrigações sociais. Se tal acontecesse, a 

sociedade perderia o caráter de participação (MARTINS, 1977). 

Importante compreender que sócio oculto, juridicamente, não era aquele de nome 

desconhecido para terceiros, mas sim, era o que não agia em nome da sociedade, não 

realizando as transações, vale dizer, não assumindo compromissos, razão pela qual, com a 

introdução do novo Código Civil de 2002, o termo sócio oculto foi abolido, sendo doravante 

denominado sócio participante. 

Com efeito, a Ordenança francesa de 1673 adotou a Sociedade em Conta de 

Participação designando-a sociedade anônima. A partir de então, passou a constar do Código 

francês de 1808 com a denominação de associação em conta de participação. Ferreira Borges, 

autor do primeiro Código Comercial Português (1833), que já havia estudado, em 1830, no 
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livro “Do contrato mercantil de sociedades” (BORGES apud MARTINS, 1999, p.179), a 

considera naquele diploma legal, intitulando-a de associação em conta de participação. 

A partir do Código português, foi acolhida no brasileiro sob a denominação de 

Sociedade em Conta de Participação, todavia a denominava o artigo 325 do Código 

Comercial Brasileiro como uma associação. Nesse artigo, tinha a Sociedade em Conta de 

Participação a designação de sociedade acidental, momentânea ou anônima (MARTINS, 

1977). 

A designação de sociedade acidental, momentânea ou anônima era usual no 

direito francês, existindo quatro espécies de sociedades anônimas: a atual em conta de 

participação, a formada por vários comerciantes para importação e venda de certos gêneros 

em circunstâncias excepcionais, só um aparecendo perante o público para realizar as 

operações comerciais; a que se formava nas feiras, entre comerciantes que convencionavam 

não aumentar os laços das mercadorias arrematadas pelos outros, dividindo-as depois numa 

proporção anteriormente estabelecida; e as convencionadas entre comerciantes que, tendo 

açambarcado vários produtos, pactuaram não vendê-los, a não ser por preço de monopólio, 

anteriormente entre eles combinado (MARTINS, 1977). 

Denominavam-se essas sociedades de anônimas pelo fato de não terem os 

terceiros conhecimento de sua existência. A designação das sociedades em que os sócios 

limitam a sua responsabilidade às importâncias com que entram para o capital em sociedades 

anônimas origina-se do Código de Comércio francês, sendo importante destacar a 

impropriedade da referida designação, visto que, na verdade, atualmente, as sociedades 

anônimas, ao contrário das em conta de participação, possuem nomes próprios e são 

conhecidas (MARTINS, 1977). 

3.1.2 Conceito da Sociedade em Conta de Participação 

A Sociedade em Conta Participação vem a ser reunião de duas ou mais pessoas, 

sendo ao menos um empresário, para a realização de uma ou mais operações empresariais, 

sendo essas operações realizadas em nome e sob a responsabilidade de um ou alguns sócios 

empresários. 

Nada impede que a Sociedade em Conta de Participação seja realizada em caráter 

civil. Basta que o sócio em nome e sob a responsabilidade do qual serão realizadas as 

operações não seja empresário. Segundo Cozza (2003, p.43): 
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O objeto social dessa sociedade poderá ser qualquer um, inerente à atividade própria 

do empresário, ou sociedade empresária, e à sociedade simples consoante for o sócio 

ostensivo. Por outro lado, não se requer que o objeto coincida ou tenha relação com 

a atividade do sócio ostensivo, mantendo-se, todavia, a exigência de tratar-se de 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços. 

Essa sociedade não possui personalidade jurídica, não necessitando, portanto, que 

os atos constitutivos sejam registrados. Encontrava-se disciplinada pelos artigos 325 a 328 do 

Código Comercial, até janeiro de 2003, momento em que entrou em vigor a Lei 10.406, que 

tratou do assunto e revogou os artigos 1
o
 a 456 do antigo Código Comercial. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no Recurso Especial 474404-PR, 

que “não há o que falar em citação de Sociedade em Conta de Participação que não tem 

personalidade jurídica e nem existência perante terceiros.” Por ocasião daquele julgado, 

anterior ao advento do novo Código Civil, o STJ determinou a posição de que a Sociedade em 

Conta de Participação não possui personalidade jurídica. 

3.1.3 Constituição da Sociedade em Conta de Participação 

A Sociedade em Conta de Participação, segundo artigo 993, do novo Código 

Civil, em razão de existir apenas entre os sócios, não está sujeita, para sua constituição, às 

formalidades exigidas para as demais sociedades empresariais, vale dizer, a ter um contrato 

escrito, por instrumento público ou particular devidamente arquivado no Registro Público de 

Empresas. 

Entretanto, convém que a Sociedade em Conta de Participação constitua-se por 

meio de contrato, no sentido de serem devidamente pactuadas, entre os sócios, as condições 

que regerão a relação societária. A sociedade, igualmente, não pode possuir nome 

empresarial, por ser este denunciador da existência de uma pessoa jurídica e nesta sociedade o 

sócio ostensivo age em seu nome, em consonância com Caput do artigo 991, do novo Código 

Civil. 

Desta forma, caso seja usado nome empresarial, com o fito de conjugar sócios 

ostensivos e participantes, será a mesma considerada sociedade em comum e não Sociedade 

em Conta de Participação, havendo, por sua vez, para ambos os pressupostos, sócios da 

sociedade, vale dizer, sócios ostensivos e participantes, responsabilidade ilimitada quanto às 

obrigações sociais, em consonância com parágrafo único do artigo 993, do novo Código Civil, 

Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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A Sociedade em Conta de Participação, não tendo personalidade jurídica, como já 

visto, não possui nome empresarial, pelo que agirá nas relações com terceiros mediante a 

firma ou denominação social do sócio ostensivo, seja este empresário individual ou sociedade 

empresarial, conforme Caput do artigo 991, do novo Código Civil. 

A administração da Sociedade em Conta de Participação será sempre exercida 

pelo sócio ostensivo, que agirá em seu próprio nome ou denominação social. Com efeito, não 

podem os sócios participantes se obrigar em nome da sociedade, salvo se participarem 

efetivamente da administração, situação em que se obrigam para com terceiros, como se 

sócios ostensivos fossem, em consonância com parágrafo único do artigo 993, do novo 

Código Civil. 

O artigo 996 do Código Civil, que trata da Sociedade em Conta de Participação, 

estabelece que: 

Art. 996. Aplica-se à Sociedade em Conta de Participação, subsidiariamente e no 

que com ela for compatível, o disposto para sociedades simples, e a sua liquidação 

rege-se pelas normas relativas a prestação de contas, na forma da lei processual. 

Por sua vez, o artigo 997, que trata do Contrato Social das Sociedades Simples, 

designa o que deve ser estabelecido neste instrumento, pelo que se destacam a seguir os 

incisos IV e VII: 

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, 

que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: 

IV- a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la; 

VII- a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; 

Observe-se que o artigo 997 clarifica a possibilidade de haver participação nos 

lucros, distinta da participação societária, quando estabelece, como cláusulas que devem ser 

estipuladas em contrato, as quotas de cada sócio no capital (inciso IV) e a participação dos 

mesmos nos lucros e nas perdas (inciso VII). 

Quando definida pelo artigo 997, como condições que devem constar do contrato, 

as quotas de capital de cada sócio (inciso IV), e participação dos mesmos nos lucros e perdas 

(inciso VII), entende-se que estas condições são distintas. 

Assim sendo, pode uma Sociedade em Conta de Participação ter um sócio 

participante com 50% de participação no capital, que faz jus à participação nos lucros ao 

percentual de 80%, desde que assim se encontre estabelecido entre as partes. 
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A referida faculdade fica claramente evidenciada no artigo 1.007 do Código Civil, 

que trata igualmente das Sociedades Simples, em seção intitulada “Dos Direitos e Obrigações 

dos Sócios”: 

Art. 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, 

na proporção das respectivas quotas, mas aquele cuja contribuição consiste em 

serviços, somente participa dos lucros, na proporção da média do valor das quotas. 

Em consonância com o exposto, caso o contrato escrito, particular ou público não 

estabeleça condições de apuração dos lucros ou perdas, serão estes calculados à proporção da 

participação de cada sócio no capital. 

Portanto, a estipulação de participação nos lucros é aberta, podendo ser 

estabelecida entre as partes sob condições distintas da participação no capital, desde que 

devidamente pactuada em instrumento próprio.  

3.1.4  Sócios de Sociedade em Conta de Participação 

Segundo parágrafo único do artigo 991, do novo Código Civil, Lei 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, na Sociedade em Conta de Participação, existem duas espécies de sócio: 

os ostensivos e os participantes. 

Para a sociedade ser empresária, os sócios ostensivos devem, obrigatoriamente, 

ser empresários, haja vista que as transações da sociedade serão realizadas por seu intermédio, 

obrigando-se estes, por conseguinte, para com terceiros pelas transações realizadas. 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial 168028, que na 

Sociedade em Conta de Participação é somente o sócio ostensivo que se obriga perante 

terceiros por todas as obrigações e operações sociais. Essa responsabilidade nunca pode ser 

atribuída ao sócio participante, que sequer é conhecido daqueles com os quais a sociedade 

contrata. 

Os sócios participantes podem, ou não, ser empresários, haja vista, segundo 

parágrafo único do artigo 991, do novo Código Civil, não assumirem obrigações para com 

terceiros e sim para com o sócio ostensivo. Os sócios participantes possuem a 

responsabilidade limitada apenas à importância posta à disposição do sócio ostensivo para a 

realização das transações, ao passo que estes possuem responsabilidade, via de regra, 

ilimitada. 
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Entretanto, caso o sócio ostensivo seja uma sociedade cuja espécie societária seja, 

por exemplo, uma Sociedade Anônima, será a responsabilidade do sócio ostensivo, 

indiretamente limitada. 

Amparada a Sociedade Anônima, partícipe da Sociedade em Conta de 

Participação como sócio ostensivo, pela espécie societária adotada nos atos constitutivos, que 

lhe garantem a limitação da responsabilidade, converte-se a responsabilidade originalmente 

ilimitada em limitada em função do tipo societário. 

3.1.5  Contexto contábil da Sociedade em Conta de Participação 

O artigo 997 do Código Civil, que trata do Contrato Social das Sociedades 

Simples, aplicável de forma subsidiária à Sociedade em Conta de Participação, em 

consonância com o artigo 996 anteriormente destacado, designa o que deve ser estabelecido 

neste instrumento, pelo que se destacam a seguir os incisos III e V: 

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, 

que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: 

III- capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender 

qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária; 

V- as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviço; 

O capital da Sociedade em Conta de Participação deve, por sua vez, ser 

contabilizado tomando-se como diretrizes estes preceitos estabelecidos no Código Civil. 

Sendo assim, os investimentos no capital de uma sociedade, personificada ou não, devem ser 

contabilizados nas empresas que aplicaram os recursos como investimento seu, aplicando-se o 

mesmo em uma Sociedade em Conta de Participação. 

A Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, usada de forma 

subsidiária relativamente aos demais tipos societários existentes, quer sejam sociedades de 

pessoas ou de capitais, destaca, no artigo 7º, que o capital social poderá ser formado com 

contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação. 

O artigo 179 da referida Lei, nos incisos II e III, define a classificação que deve 

ser dada aos ativos incluídos nestes investimentos realizados, classificando em: 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

II- no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do 

exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou 

empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (art.243), diretores, acionistas ou 

participantes no lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na 

exploração do objeto da companhia; 
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III- em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os 

direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se 

destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa; 

O artigo 179 destaca aspectos relacionados à contabilização de aplicações de 

recursos em outras sociedades, todavia o investimento em Sociedade em Conta de 

Participação caracteriza-se como investimento tanto do sócio participante quanto do sócio 

ostensivo, na proporção a ser estabelecida pelas partes em instrumento próprio para tanto. 

Nos incisos III e IV do artigo 183 da Lei 6.404/76 são destacados os critérios de 

avaliação dos ativos, que devem ser utilizados para constituição da Sociedade em Conta de 

Participação a respectiva contabilização: 

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados seguindo os seguintes 

critérios: 

III- os investimentos em participação no capital social de outras empresas, 

ressalvado o disposto nos arts. 248 a 250 (Equivalência Patrimonial), pelo custo de 

aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, 

quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificada 

em razão de recebimento, sem custo para companhia, de ações ou quotas 

bonificadas; 

IV- os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para 

atender as perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de 

aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior; 

Sendo assim, os investimentos em Sociedade em Conta de Participação poderão 

ensejar duas possibilidades de avaliação dos ativos aplicados em favor da mesma. Pelo custo 

de aquisição, e pela equivalência patrimonial. Consiste a equivalência patrimonial na 

atualização do investimento realizado e contabilizado pela investidora, com base no 

patrimônio líquido da investida, avaliação de investimento aplicável em empresas coligadas e 

controladas. 

3.1.5.1  Subscrição e integralização de capital na Sociedade em Conta de Participação 

Ambas as categorias de sócios poderão fazer integralização de capital. Pelo fato 

de não existir a obrigatoriedade de integralizar capital para caracterizar este tipo societário, 

em que o mais importante são as pessoas que compõem a relação, não estão os sócios 

obrigados a subscrever e/ou integralizar capital. 

Com efeito, pode existir situação em que um sócio participante não ingresse na 

sociedade com capital, contudo faça jus aos lucros em razão da realização de etapas de 

trabalho a ele incumbidas.  
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Pode, também, o valor relativo a um compromisso de realização ser considerado 

como capital subscrito, sendo integralizado na medida de sua efetiva realização, quer se 

refiram a bens ou a serviços necessários ao alcance dos objetivos sociais. 

3.1.5.2  Distribuição de lucros na Sociedade em Conta de Participação 

A participação nos lucros em uma Sociedade em Conta de Participação pode ser 

definida pelos mais diversos critérios, inclusive com distinta participação entre os sócios 

participantes e sócios ostensivos, desde que assim definido em instrumento próprio, conforme 

determinado pelo artigo 1007 do Código Civil: 

Art. 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, 

na proporção das respectivas quotas, mas aquele cuja contribuição consiste em 

serviços, somente participa dos lucros, na proporção da média do valor das quotas. 

Diante do exposto, caso haja estipulação diferente da proporção de participação 

no capital, como indicação da participação nos lucros, vale dizer, um sócio que participe do 

capital com 50%, faz jus a 50% dos lucros auferidos, esta deverá prevalecer. Portanto, é de 

livre iniciativa dos sócios de uma Sociedade em Conta de Participação estabelecer os critérios 

a serem adotados quanto à distribuição nos lucros. 

A primeira instância administrativa da Delegacia da Receita Federal (DRF) de 

Julgamentos de São Paulo I, pela 4ª Turma, decidiu, em 10/04/2003, que o resultado e o lucro 

real correspondente à Sociedade em Conta de Participação devem ser apurados e 

demonstrados destacadamente do resultado e do lucro real do sócio ostensivo. 

Com efeito, os critérios definidos em contrato necessitam de controles que 

permitam a adequação e efetiva realização, bem como devem estar devidamente evidenciados 

na contabilidade da Sociedade em Conta de Participação, que deve ser realizada em separado 

da contabilidade do sócio ostensivo, haja vista este responder pela sociedade perante terceiros, 

bem como perante aos sócios participantes. 

3.1.6  Contexto trabalhista da Sociedade em Conta de Participação 

A lei das sociedades por ações, Lei 6.404/76, não define grupo de sociedades, mas 

menciona as características no artigo 265, estabelecendo que a sociedade controladora e as 

controladas, podem constituir grupo de sociedade, por meio de convenção pela qual se 

obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou 

participar de atividades ou empreendimentos comuns. 
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Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos 

deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a 

combinar recursos ou esforços para realização dos respectivos objetos, ou participar 

de atividades ou empreendimentos comuns. 

Ademais, evidencia o artigo 266 da referida Lei, que as relações entre as 

sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos 

administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo. Deixa, 

entretanto, bem claro que “cada sociedade conservará personalidade e patrimônio distintos”. 

A designação do grupo será feita pela expressão grupo de sociedades ou grupo (Lei nº 

6.404/76, artigo 267). 

O consórcio, que guarda aspectos de similaridade com a Sociedade em Conta de 

Participação, é disciplinado nos artigos 278 e 279. O artigo 278, § 1
o
, esclarece que as 

companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir 

consórcio para executar determinado empreendimento. Todavia, não possuem personalidade 

jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, 

respondendo cada uma por suas obrigações, afastada a presunção de solidariedade. 

O Direito do Trabalho identifica o grupo de empresas sob outro prisma que não o 

do Direito Empresarial, vale dizer, com foco no grupo como empregador. Com efeito, a 

legislação trabalhista conceitua o grupo de empresas para os efeitos da relação de emprego, 

como se observa no § 2º do artigo 2º da Consolidação da Legislação do Trabalho (CLT), 

conforme abaixo evidenciado: 

§ 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas 

personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de 

outra, constituindo grupo industrial, ou comercial ou de qualquer outra atividade 

econômica, serão para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis 

à empresa principal e cada uma das subordinadas. 

Observa-se da orientação da CLT que o grupo econômico pressupõe a existência 

de pelo menos duas empresas que estejam sob comando único. Portanto, de outro modo, 

segundo o artigo 265 do Código Civil, só se pode falar em solidariedade se houver previsão 

em lei ou decorrer da vontade das partes. 

As empresas constitutivas de uma Sociedade em Conta de Participação, não 

estando sob um comando único, pelo fato de terem outras operações inerentes aos respectivos 

negócios, que não guardam identidade com as operações pactuadas na Sociedade em Conta de 

Participação, não podem, por sua vez, ser caracterizadas como solidariamente responsáveis 

pelas obrigações trabalhistas. 
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A exemplo da afirmação anterior, caso houvesse solidariedade trabalhista entre as 

empresas que empregam recursos em qualquer sociedade, todos os acionistas de sociedades 

anônimas, sobretudo os detentores de ações ordinárias, seriam solidários entre si no 

atendimento às obrigações trabalhistas, o que de fato não ocorre por inúmeros motivos, dentre 

estes o evidenciado. 

3.1.6.1  O empregador na Sociedade em Conta de Participação 

Na prática, costuma-se chamar o empregador de patrão, empresário, dador do 

trabalho. Entretanto, o artigo 2º da CLT considera empregador “a empresa, individual ou 

coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviços”. 

Com efeito, não figura como requisito para ser empregador a existência de 

personalidade jurídica, sendo considerado empregador, inclusive, a sociedade em comum 

(antiga sociedade de fato), bem como a sociedade irregular (sociedade que não tem os atos 

constitutivos registrados), ou a Sociedade em Conta de Participação, bem como a sociedade 

regularmente inscrita na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos. 

Pode-se concluir que empregador é aquele que utiliza mão-de-obra oriunda de 

uma relação empregatícia. Não tendo, a Sociedade em Conta de Participação, empregados, 

não poderia a mesma ser tomada como empregador e, por conseguinte, os sócios não 

poderiam incorrer em responsabilidades trabalhistas, originadas consequentemente desta 

relação societária. 

Neste sentido, segundo o artigo 2º, parágrafo 3º, da CLT, para serem os sócios de 

SCP (sobretudo o sócio ostensivo) considerados empregadores, necessário seria ter 

empregados e, por conseguinte, atender, entre outras características, sobretudo a 

subordinação, evidenciada no dispositivo acima indicado, pelo que segue para apreciação e 

conclusões o parágrafo 3º, artigo 2º da CLT: “§ 3
o
. Considera-se empregado toda pessoa física 

que prestar serviço não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 

Com efeito, haja vista que este requisito não se fará atendido, caso se adote a 

medida de caracterização de fornecedores como sócios em Sociedade em Conta de 

Participação, não poderão os empregados dos fornecedores lograr êxito em eventuais 

pretensões de vínculo com o sócio ostensivo, visto que a subordinação estará devidamente 

caracterizada no sócio participante. 
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Outra característica importante do empregador, conforme artigo 2º da CLT, 

consiste no fato do mesmo assumir os riscos da atividade, ou seja, tanto os resultados 

positivos como os negativos. Esses riscos da atividade econômica não podem ser transferidos 

para o empregado, como ocorre na recuperação judicial ou extrajudicial e na falência, e 

quando da edição de planos governamentais. 

Desta forma, na SCP, o risco da atividade relacionada ao investimento do sócio 

participante é deste e não do sócio ostensivo, devendo por sua vez ser atribuído ao sócio 

participante o ônus da integralização na Sociedade em Conta de Participação, ainda que esta 

se realize por serviços, haja vista que as obrigações trabalhistas integram o investimento. 

A SCP é uma sociedade contratual, em consonância com o artigo 996 combinado 

ao artigo 997 do Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, não existindo os rigores 

quanto à integralização de capital de uma sociedade estatutária, como, por exemplo, a 

sociedade anônima, na qual bens integralizados, conforme artigo 8º da Lei 6.404/76, 

necessitam para serem aceitos na sociedade e, por conseguinte, substituídos por ações, passar 

pelo crivo de três peritos, com o fito de que o bem oferecido para integralização não seja 

inferior ao preço de subscrição das ações correspondentes à época de sua subscrição. 

Por sua vez, nas sociedades contratuais, o capital pode ser integralizado a 

qualquer valor, independentemente do valor de mercado dos bens utilizados, ser inferior ao 

valor declarado contratualmente como investido na sociedade, cabendo aos demais sócios, a 

qualquer tempo, insurgirem-se contra o valor integralizado em razão de o mesmo não refletir 

a realidade quando da integralização. 

Com efeito, o prejuízo dos demais sócios, ora pelos recursos não integralizados 

adequadamente na sociedade serem necessários à consecução dos objetivos sociais, ora por 

estarem os mesmos distribuindo lucro maior que o devido ao sócio que integralizou bens 

acima do valor de mercado, deverá ser assumido por este sócio e não pelos demais.  

Assim sendo, segundo parágrafo único do artigo 991 do Código Civil, Lei 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, os sócios participantes possuem a responsabilidade limitada apenas 

à importância posta à disposição do sócio ostensivo para realização das transações, ao passo 

que os sócios ostensivos possuem responsabilidade, via de regra, ilimitada. Entretanto, o sócio 

participante necessita responder pelos recursos colocados à disposição da Sociedade em Conta 

de Participação, vale dizer, custos e despesas inerentes à integralização de capital. 

O empregador admite o empregado, contrata-o para a prestação de serviços, 

remunerando-o pelo trabalho prestado. O empregador admite, acolhe o empregado na 

empresa. Desta forma, há a direção do empregador em relação ao empregado, decorrente do 
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poder de comando do primeiro, estabelecendo, inclusive, normas disciplinares no âmbito da 

empresa, razões pelas quais o sócio ostensivo não poderá ser caracterizado como empregador 

dos empregados dos sócios participantes. 

No Tribunal Superior do Trabalho (TST) existe acórdão entendendo pela 

inexistência da relação de emprego: 

O dono da obra não pode ser considerado empregador porque não exerce na 

construção atividade econômica, sendo que na hipótese do § 1o do artigo 2º da CLT 

não existe alusão ao mesmo. Revista conhecida e provida para julgar o reclamante 

carecedor da ação proposta. (TST, 1º. T., Proc. RR 4672/84, Rel. Min. Fernando 

Franco, DJ 106/85.) 

Segundo Martins (2002), se o dono da obra é uma construtora, que tem intuito de 

comercializar a moradia, ou uma imobiliária, que tem interesse em vendê-la ou alugá-la, pode 

haver a vinculação empregatícia com o prestador dos serviços, visto que tanto um como o 

outro exerce atividade econômica, assumindo os riscos do empreendimento, desde que 

existente também a subordinação, que é o elemento mais importante na identificação da 

relação de emprego. 

3.1.7  Contexto tributário da Sociedade em Conta de Participação 

Os artigos 148 e 149 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, dispõem sobre o 

tratamento tributário das Sociedades em Conta de Participação: 

Art. 148. As Sociedades em Conta de Participação são equiparadas às pessoas 

jurídicas (Decreto Lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986, art. 7º, e Decreto Lei 

2.308, de 19 de dezembro de 1986, art. 3º). 

Art. 149. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação 

dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas de tributação, 

aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no artigo 254, II (Decreto Lei 

nº. 2.303, de 1986, art. 7º, parágrafo único). 

O artigo 254, do Decreto 3.000/99, evidencia como deve ser tratada a escrituração 

da Sociedade em Conta de Participação para regularidade tributária das operações realizadas 

por esta, a saber: 

Art. 254. A escrituração das operações de Sociedade em Conta de Participação 

poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros 

próprios, observando-se o seguinte: 

I- quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis 

deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à Sociedade em 

Conta de Participação; 

II- os resultados e o lucro real, correspondentes à Sociedade em Conta de 

Participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e 
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do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos 

livros; 

III- nos documentos relacionados com a atividade da Sociedade em Conta de 

Participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir 

identificar sua vinculação com a referida sociedade. 

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 31, de 29 de março de 

2001, destaca particularidades inerentes à possibilidade de a Sociedade em Conta de 

Participação optar pelo Lucro Presumido, haja vista não mais restrita a partir da Lei 9.718/98, 

pelo que segue o conteúdo: 

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2001, observadas as hipóteses de obrigatoriedade 

de observância do regime de tributação com base no lucro real previstas no art. 14 

da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, as Sociedades em Conta de 

Participação podem optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. 

A inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para as Sociedades 

em Conta de Participação não existe, haja vista que é utilizada a inscrição do sócio ostensivo 

para tanto. 

Para Higuchi e Higuchi (2011), compete ao sócio ostensivo a responsabilidade 

pela apuração dos resultados, apresentação da declaração de rendimentos e recolhimento do 

imposto devido pela Sociedade em Conta de Participação, em consonância com a IN 179/87. 

Não obstante este fato poderá a Sociedade em Conta de Participação adotar 

incentivos fiscais em nome do sócio ostensivo, desde que faça jus aos mesmos, tais como 

isenção de imposto de renda sobre lucro da exploração, opção de aplicação do imposto de 

renda em investimentos regionais e setoriais incentivados e incentivos estaduais, entre outros. 

Os Certificados de Investimento (CI) originados de opção pela aplicação de 

imposto em investimentos regionais e setoriais incentivados, correspondentes à Sociedade em 

Conta de Participação, serão emitidos em nome do sócio ostensivo em consonância com a IN 

179/87. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento realizado em 17/06/97 

determinou: 

A Sociedade em Conta de Participação não tem capacidade tributária passiva. 

Pretensão repetitória não acolhida por falta de prova de recolhimento indevido. As 

disposições dos Art. 10, incisos 1 e 2, do Decreto Lei 1.598 /77, e Art. 280 do 

RIR/80 atentam contra o Art. 43 do Código Tributário Nacional, na medida em que 

fazem presumir disponibilidade patrimonial. 

O lucro real da Sociedade em Conta de Participação será informado e tributado na 

mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo. Entretanto, não será incluído na 

declaração de rendimentos o eventual prejuízo fiscal da Sociedade em Conta de Participação, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei971898.htm


64 

 

o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma, bem como não será permitida a 

compensação de prejuízos fiscais entre duas ou mais Sociedades em Conta de Participação, 

nem entre estas e os sócios ostensivos. 

Os impostos e contribuições serão pagos juntamente com os impostos e 

contribuições devidos pelo sócio ostensivo, no mesmo Documento de Arrecadação da Receita 

Federal (DARF), em consonância com Instrução Normativa (IN) 31/01. 

Os lucros recebidos de investimento em Sociedade em Conta de Participação, 

avaliados pelo custo de aquisição, bem como a contrapartida do ajuste de investimento ao 

valor do patrimônio líquido, caso o mesmo seja avaliado por esse método, não serão 

computados na determinação do lucro real dos sócios, pessoas jurídicas. Assim também, não 

serão, nas referidas sociedades, tributados os lucros e dividendos pagos aos sócios que forem 

pessoas físicas, em consonância com a IN 179/87. 

A segunda instância administrativa, por meio de decisão do 1º Conselho de 

Contribuintes, 8ª Câmara, de 17/08/2000, reconheceu que compete ao sócio ostensivo a 

apuração dos resultados, a apresentação da declaração de rendimentos e o recolhimento dos 

tributos relativos à Sociedade em Conta de Participação. 

A Sociedade em Conta de Participação poderá optar por qualquer dos regimes de 

tributação existentes, não implicando a simultânea opção do sócio ostensivo, bem como a 

opção deste não implica a simultânea opção daquela em conformidade com a IN 31/01. 

Com efeito, pode o sócio participante de Sociedade em Conta de Participação ter 

como regime de tributação o lucro presumido e a Sociedade em Conta de Participação ter o 

regime de tributação pelo lucro real. 

A Sociedade em Conta de Participação informará os rendimentos na declaração do 

sócio ostensivo, realizando preliminarmente as devidas compensações, inclusive em relação 

ao saldo negativo apurado em períodos anteriores, que deve ser controlado na escrituração 

comercial sem constar da declaração. 

3.1.7.1  O IPI, ICMS e os demais tributos na Sociedade em Conta de Participação 

Em razão do fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não 

manter relação com a composição societária de uma empresa, não atende a critérios, no 

sentido de que seja concentrada a tributação na Sociedade em Conta de Participação, vale 

dizer, não existe previsão de suspensão de IPI para esta situação. 
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Todavia, vislumbra-se a possibilidade de ser reduzido o IPI, haja vista que o 

eventual produto se destinará à integralização de capital do sócio, podendo ser utilizado na 

transferência de propriedade, custo de produção do outrora fornecedor, que retirará a 

diferença entre o preço praticado no mercado e custo de produção por intermédio da 

participação nos lucros. 

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, ainda que as operações e 

prestações se iniciem no exterior. Ocorre que o conceito de mercadoria é o aspecto mais 

importante do ICMS, fazendo-se pelo critério de sua definição. 

Com efeito, mercadorias são todas as coisas móveis destinadas à circulação 

comercial ou industrial. Entretanto, quando em poder de consumidor final, a coisa móvel 

perde sua qualidade de produto ou mercadoria, passando a chamar-se de bem, visto que não 

mais se destina à atividade de mercância, isto é, à venda habitual com finalidade de lucro. 

Sendo assim, a mercadoria destinada à Sociedade em Conta de Participação 

poderá ser integralizada ao custo de aquisição do sócio, anteriormente tomado como 

fornecedor, que receberá a diferença entre o seu preço de venda normalmente praticado e o 

custo de aquisição utilizado para integralização de capital, através de participação nos lucros, 

haja vista que a operação não se caracteriza como atividade de mercância por não ter 

finalidade de lucro. 

A medida em questão reduz o ônus tributário de ICMS, sobretudo em operações 

de sócios ostensivos, que adquirem de outros Estados e pagam o ICMS interestadual nas 

entradas, tendo suas saídas voltadas ao mercado internacional, bem como em situações em 

que o antigo adquirente não seja contribuinte do ICMS, ou possua incentivos fiscais estaduais 

calculados sobre o saldo de ICMS constante do Livro de Apuração. 

Entretanto, antecipa-se que o beneficio desta adoção está proporcionalmente 

relacionado aos diversos aspectos até então tratados, e intrinsecamente relacionado ao regime 

de tributação dos sócios componentes da Sociedade em Conta de Participação, bem como aos 

benefícios fiscais usufruídos por cada um deles. 

Portanto, a adoção de Sociedade em Conta de Participação, em substituição à 

tradição que permeia a vasta imensidão das relações comerciais, atualmente em operação, 

tratando o anterior fornecedor, como sócio participante e o adquirente, como sócio ostensivo, 

necessita estar acompanhada, de estudo aprofundado e sistêmico em inúmeras situações, 
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sobretudo nas que, tanto o potencial sócio participante quanto o ostensivo, tenha regime de 

tributação pelo Lucro Real. 

A luz da legislação tributária pertinente, bem como da legislação de SCP, ambas 

já evidenciadas e potencialmente utilizáveis para desoneração tributária. A necessidade de 

avaliação aprofundada e sistematizada se deve fundamentalmente aos seguintes fatos: 

a)  o objetivo da adoção da Sociedade em Conta de Participação é tornar 

recuperáveis tributos constantes do custo de aquisição junto a fornecedores, 

que em situação normal não são recuperáveis, desonerando assim a cadeia 

produtiva; 

b)  quando o potencial sócio ostensivo tem como regime de apuração o Lucro 

Real, via de regra, todo o ônus tributário da cadeia produtiva é recuperável, 

(exceção para os casos de aquisições realizadas de fornecedores que tenham 

como regime de tributação o Simples Nacional); 

c)  os incentivos fiscais do sócio ostensivo, tais como Incentivo Federal de 

Redução do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) (isenção do IRPJ 

sobre Lucro da Exploração), bem como os de Dedução do IRPJ e Incentivos 

Estaduais de fomento do desenvolvimento industrial, conjugados a outras 

particularidades, do potencial sócio ostensivo e do potencial sócio participante, 

justificam a adoção da medida quando o potencial sócio ostensivo tem regime 

de apuração tributária pelo Lucro Real, podendo assim viabilizar efetiva 

redução de tributos, constantes do custo de aquisição com fornecedores. 

Nas aquisições realizadas de fornecedores sujeitos ao Simples Nacional, não são 

recuperáveis tributos, salvo no que se refere a IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) quando o adquirente adota como regime de apuração o Lucro Real. 

Recuperação esta, realizada indiretamente, ao percentual do IRPJ e CSLL, sobre o valor da 

aquisição feita com o fornecedor, haja vista que sendo o gasto realizado pelo adquirente, 

dedutível, o será também o tributo não recuperável, embutido no custo de aquisição do 

produto ou serviço. 

Quando o fornecedor tem como regime de apuração o Lucro Presumido e o 

adquirente tem como regime de apuração o Lucro Presumido, nenhum tributo federal é 

recuperado, estando por sua vez onerado o custo de aquisição, podendo em tais situações o 

beneficio na adoção da Sociedade em Conta de Participação chegar a aproximadamente 15% 

do custo de aquisição, para tributos do âmbito federal, sem comprometer a margem de lucro 

do fornecedor. 
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Relativamente aos benefícios de referida medida em tributos dos âmbitos Estadual 

e Municipal, destaca-se como mais objetivo o benefício em relação ao Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS), caso o fornecedor seja de serviço; nos demais casos é igualmente 

necessária uma avaliação personalizada e de composição sistêmica do processo. 

3.2 A Sociedade em Conta de Participação enquanto desoneração tributária 

A partir de todas as considerações até então feitas, apresenta-se aqui uma 

aproximação, com vistas à legislação tributária que oportunamente viabilizará a aplicação 

prática da Sociedade em Conta de Participação e, por conseguinte, os benefícios tributários 

inerentes a esta.  

A medida configura-se como potencial alavancagem das operações de uma 

empresa ou grupo de empresas, uma vez que a aplicação da Sociedade em Conta de 

Participação constitui-se em mais uma medida que visa elevar os níveis de rentabilidade de 

uma organização. 

3.2.1  Regime de tributação pelo lucro real para tributos federais  

O lucro real pode ser entendido como o acréscimo real do patrimônio da empresa 

em determinado período. Sua definição legal comporta os mesmos questionamentos 

pertinentes à definição legal de renda, visto que admitir tenha o legislador total liberdade ao 

elaborar tal definição implica admitir possa o mesmo ampliar a competência tributária da 

União além dos limites constitucionais. 

A legislação em vigor define lucro real como o lucro líquido do exercício ajustado 

pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária 

(Decreto-Lei 1598/77, artigo 6º). O lucro líquido é determinado mediante escrituração 

contábil, de todos os fatos com implicações patrimoniais, todas as receitas e todos os custos e 

despesas, observando-se, em tudo isso, as regras de legislação pertinente ao imposto de renda. 

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real terão que determinar o lucro com 

base em balanço anual levantado em 31 de dezembro ou, dependendo do imperativo, por meio 

do levantamento de balancetes trimestrais na forma do que faculta a Lei 9.430, de 1996. Por 

conseguinte, nos balanços anuais a pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá 

compensar prejuízos ocorridos em anos anteriores, enquanto que as pessoas jurídicas que 

levantam balancetes trimestrais poderão optar pela tributação de 15%, podendo incorrer em 
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Adicional do Imposto de Renda (AIR) de 10% sobre a parcela que exceder a R$ 60.000,00 no 

trimestre. 

A pessoa jurídica que se enquadrar em qualquer dos incisos do artigo 14 da Lei 

9.718 de 1998 terá que, obrigatoriamente, ser tributada pelo lucro real. Para as demais pessoas 

jurídicas, a tributação pelo lucro real é uma opção. 

As pessoas jurídicas com regime de tributação com base no lucro real, quer seja 

este apurado anualmente ou trimestralmente, tem tributação distinta dos demais regimes de 

tributação, administrados pela Receita Federal, vale dizer, IRPJ, CSLL, Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração 

Social (PIS). 

3.2.1.1  Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) pelo lucro real 

No que se refere ao IRPJ, a pessoa jurídica no regime de lucro real anual tem 

como devido, anualmente, o percentual de 15% sobre o referido lucro, bem como adicional de 

10% sobre a parcela que exceder a R$ 240.000,00 no mesmo período. A pessoa jurídica 

optante pelo lucro real anual paga, mensalmente, o IRPJ, calculado por estimativa. A alíquota 

do IRPJ e AIR (Adicional do Imposto de Renda) é a mesma, todavia o pagamento do AIR 

será feito mensalmente sobre a parcela do lucro estimado que exceder a R$ 20.000,00. 

A base de cálculo do IRPJ a ser pago mensalmente é o resultado do somatório de 

um percentual aplicado sobre a receita bruta do mês, acrescido de ganhos de capital, demais 

receitas e resultados positivos, excetuados os resultados ou ganhos tributados como de 

aplicações financeiras. Os percentuais aplicáveis sobre a receita bruta variam de acordo com a 

atividade da pessoa jurídica, em consonância com o artigo 15 da Lei 9.249, de 25 de 

dezembro de 1995: 

a) 8% na venda de mercadorias e produtos; 

b) 1,6% na revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool 

etílico carburante e gás natural; 

c) 16% na prestação de serviços de transporte, exceto o de carga; 

d) 8% na prestação de serviços de cargas; 

e) 16% para as instituições financeiras e equiparadas; 

f) 16% na prestação de serviços em geral pelas pessoas jurídicas com receita 

bruta anual até 120.000,00, exceto serviços hospitalares, de transporte e de 

profissões regulamentadas (artigo 40, Lei 9.250/95); 
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g) 32% na prestação de demais serviços. 

Caso haja atividades diversificadas, deverá ser aplicado percentual correspondente 

a cada atividade. Por sua vez, se a pessoa jurídica tiver receita da venda de mercadorias e 

comissão de intermediação, sobre a primeira deverá ser aplicado o percentual de 8%, 

enquanto para a receita de comissão, aplica-se o percentual de 32%. 

O artigo 35 da Lei nº 8.981/95, com nova redação dada pela Lei nº 9.065/95, 

dispõe que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em 

cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor 

acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no 

lucro real do período em curso. O balanço de suspensão deve sempre compreender o período 

que vai de 1º de janeiro até a data de apuração do lucro. 

O artigo 1º da Lei 9.430/96 estabeleceu a possibilidade da apuração do lucro real 

trimestral e foi manchete na imprensa da época que o IRPJ tinha sido simplificado. 

Entretanto, a simplificação não existiu, porque as empresas bem administradas não vinham 

apurando quando do lucro real mensal, anterior à introdução do referido diploma legal, e 

provavelmente não o farão agora com o trimestral. 

Com efeito, o lucro real trimestral não traz uma só vantagem, mas traz muitas 

desvantagens, como a da limitação na compensação de prejuízos fiscais, haja vista que no 

lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior não pode ser compensado com o prejuízo 

fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentro do mesmo ano-calendário. Por sua vez, o 

prejuízo fiscal de um trimestre só poderá reduzir até o limite de 30% do lucro real dos 

trimestres seguintes. 

No lucro real anual, a empresa poderá compensar integralmente os prejuízos com 

lucros apurados dentro do mesmo ano calendário. Assim, o lucro de determinado mês poderá 

ser compensado com o prejuízo de qualquer mês. 

3.2.1.2  CSLL no Regime de tributação pelo lucro real 

A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, para pagamento mensal 

estimado, foi alterada pelos artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96. A partir de 01-01-97, a base de 

cálculo da contribuição estimada será a somatória da aplicação do percentual de 12% sobre a 

receita bruta das pessoas jurídicas em geral e 32% sobre a receita bruta das prestadoras de 

serviços, esta última, introduzida pelo artigo 22 da Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, 



70 

 

acrescidas em ambas as circunstâncias dos ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos de 

aplicações financeiras e das demais receitas e resultados positivos. 

A alíquota da CSLL para as empresas, cujo regime de tributação é o lucro real, 

trimestral ou anual, é de 9% incidente sobre a base de cálculo antes mencionada, em 

conformidade com o artigo 37 da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002.   

A CSLL foi instituída pela Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988, determinando 

no parágrafo único do artigo 6º, aplicar-se a esta, no que couber, as disposições da Legislação 

do IRPJ referentes à administração, ao lançamento, a consulta, à cobrança, às penalidades, às 

garantias e ao processo administrativo.  

Com efeito, muito embora os ajustes relativos a apuração da Base de Cálculo da 

CSLL, sejam similares a do IRPJ, a legislação de ambas se distingue quanto a consolidação 

dos resultados efetivos, e em regra, conforme já descrito quanto ao IRPJ, apurados 

anualmente ou trimestralmente, ainda que se refira tal distinção, a situações casuísticas, 

tendendo, por conseguinte, as duas bases de cálculo ao mesmo valor.  

3.2.1.3  COFINS no Regime de tributação pelo lucro real 

O artigo 1º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que alterou a 10.637, de 30 

de dezembro de 2002, introduziu a não-cumulatividade da COFINS. Neste artigo, a base de 

cálculo do COFINS é o faturamento total, assim entendido o total das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica, independentemente da denominação ou classificação contábil. 

No artigo 2º da referida Lei encontra-se determinado que se aplica sobre a base de 

cálculo apurada, conforme disposição acima indicada, a alíquota de 7,60%. O artigo 3º define 

créditos que podem ser compensados do valor devido de COFINS, no sentido de 

operacionalizar a não-cumulatividade do tributo.  

Saliente-se, por oportuno, que o cerne da não-cumulatividade consiste em 

adequada, embora sintetizada acepção, no direito pleno e sem restrições à compensação, que o 

contribuinte tem de deduzir em determinado tributo devido pelas saídas, o tributo pago pelas 

entradas. 

Portanto, conceitua-se sistema de não-cumulatividade o sistema sob o regime 

“imposto sobre imposto”, em que se instaura uma conta corrente fiscal com lançamentos de 

débitos e créditos, que finalmente quando de sua apuração, são opostos globalmente uns aos 

outros, havendo COFINS a pagar se o saldo for devedor, ao passo que se credor transfere-se o 

valor para período de apuração seguinte. 
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O artigo 10 evidencia situações sujeitas às normas da legislação de COFINS, 

anteriores ao referido diploma legal, vale dizer, Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, em 

que a alíquota é de 3,00% sobre o valor do faturamento, sem a possibilidade de compensação 

de créditos originados das entradas.  

Desta forma, segundo o referido artigo 10 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 

2003, que alterou a Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, permanecem sujeitas a 

cumulatividade do COFINS, ainda que inserida no regime de apuração pelo Lucro Real, entre 

outras, as receitas de pessoas jurídicas decorrentes da prestação de serviços, de 

telecomunicações, jornalísticos e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de transporte 

coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, bem como do 

serviço prestado por hospital, pronto-socorro, casa de saúde e de recuperação, sob orientação 

médica e por banco de sangue e também as receitas decorrentes de prestação de serviços de 

educação infantil, ensino fundamental e médio e educação superior.  

Muito embora algumas das circunstâncias acima referidas, possam advir de 

empresas adotantes do regime de tributação pelo lucro real, por previsão legal, estas 

encontram-se inseridas na legislação anterior, a exemplo, como dito, dos serviços de 

telecomunicações, que não gozam da não-cumulatividade, em conformidade com o artigo 10, 

inciso VIII, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Outros casos que merecem ser citados são os constantes do artigo 10, no inciso 

III, a saber, pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e no inciso VII, alínea b, 

receitas de operações de substituição tributária da contribuição para o COFINS.  

O Simples Nacional (SN) se esclarece, em razão do fato de se tratar de opção por 

outro regime, que não o Lucro Real ou Presumido e que possui características e institutos 

distintos para sua aferição, e que serão tratados oportunamente nesta pesquisa.  

Nas operações de Substituição Tributária, o que ocorre é um benefício 

operacional, no mais das vezes com vantagem financeira ao contribuinte, em que a realização 

da cadeia tributária é antecipada por meio de presunção de existência e montante do fato 

gerador, ou postergada para a última, ou últimas etapas do ciclo circulatório do produto, o que 

já faz as vezes, e reconhece, a não-cumulatividade. 

3.2.1.4  PIS no Regime de tributação pelo lucro real 

O artigo 1º da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 10.833, 

de 29 de dezembro de 2003, estabelece a não-cumulatividade do PIS. Segundo este artigo a 
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base de cálculo do PIS é o faturamento total, assim entendido o total das receitas auferidas 

pela pessoa jurídica, independentemente da denominação ou classificação contábil. 

Determina o artigo 2º da referida Lei que se aplicará sobre a base de cálculo 

apurada, conforme disposição acima indicada, a alíquota de 1,65%. O artigo 3º estabelece os 

créditos que podem ser compensados do valor devido de PIS no sentido de tornar efetiva a 

não-cumulatividade de referido tributo. No artigo 8º são evidenciadas circunstâncias que 

permanecem sujeitas às normas da legislação de PIS, contempladas pela Lei 9.718, de 27 de 

novembro de 1998, vale dizer, alíquota de 0,65% sobre o valor do faturamento, sem a 

possibilidade de compensação de créditos originados das entradas, ou seja, sem a não-

cumulatividade.  

Importante esclarecer que a não-cumulatividade consiste em adequada, embora 

sintetizada acepção, no direito pleno e sem restrições à compensação que o contribuinte tem 

de deduzir em determinado tributo devido pelas saídas, o tributo pago pelas entradas. 

Sendo assim, conceitua-se sistema de não-cumulatividade o sistema sob o regime 

“imposto sobre imposto”, em que se instaura uma conta corrente fiscal com lançamentos de 

débitos e créditos, que finalmente quando de sua apuração, são opostos globalmente uns aos 

outros, havendo tributo a pagar se o saldo for devedor, ao passo que se credor transfere-se o 

valor para período de apuração seguinte.   

O artigo 8 evidencia situações sujeitas às normas da legislação de PIS, anteriores 

ao referido diploma legal, vale dizer, Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, em que a 

alíquota é de 0,65% sobre o valor do faturamento, sem a possibilidade de compensação de 

créditos originados das entradas.  

Portanto, segundo o referido artigo 8º, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 

permanecem sujeitas a cumulatividade do PIS, ainda que inserida no regime de apuração pelo 

Lucro Real, entre outras, as receitas de pessoas jurídicas decorrentes, da prestação de serviços 

de telecomunicações, jornalísticos e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Algumas destas circunstâncias, muito embora possam advir de empresas adotantes 

do regime de tributação pelo lucro real, são, por previsão legal, reportadas à legislação 

anterior, como é o caso dos serviços de telecomunicações, que não gozam da não-

cumulatividade, ainda que tendo, em razão das vultosas receitas, que optar pelo regime de 

tributação pelo lucro real em conformidade com o artigo 8º, inciso VIII, do referido diploma 

legal. 

Outros casos que merecem ser citados são os constantes do artigo 8º, no inciso III 

(pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional) e o inciso VII, alínea b (receitas de 
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operações de substituição tributária da contribuição para o PIS). O caso do Simples Nacional 

se deve ao fato de se tratar de opção por outro regime que não o Lucro Real ou Presumido e 

que possui características e institutos distintos para sua aferição.  

Já nas operações de Substituição Tributária, o que existe é um benefício 

operacional e por vezes com vantagem financeira ao contribuinte, em que a realização da 

cadeia tributária é antecipada por meio de presunção de existência e montante do fato gerador, 

ou postergada para a última ou últimas etapas do ciclo circulatório do produto, o que já faz, as 

vezes e, por conseguinte, atende e reconhece a não-cumulatividade através de sua presunção 

tributária. 

Assim, para se apurar o lucro real é necessário saber o valor do lucro ou  

prejuízo líquido do período e os valores que devem ser acrescidos, excluídos ou compensados 

desse lucro, bem como receitas e despesas, em conformidade com a legislação tributária 

aplicável à espécie de pessoa jurídica. 

3.2.2  Regime de tributação pelo lucro presumido para tributos federais 

Segundo o artigo 14 da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, alterada pela Lei 

10.637, de 30 de dezembro de 2002, ficam autorizadas a adotar como regime de tributação o 

lucro presumido as pessoas jurídicas: 

a) cuja receita total no ano calendário anterior não seja superior a R$ 

48.000.000,00; 

b) cujas atividades  não sejam de instituições financeiras ou equiparadas; 

c) que não tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

d) que não usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do IRPJ; 

e) que, no decorrer do ano calendário não tenham efetuado pagamento mensal 

pelo regime de estimativa, inclusive mediante balanço ou balancete de 

suspensão ou redução do IRPJ; 

f) cuja atividade não seja de factoring. 

O lucro presumido é determinado pela aplicação de coeficientes sobre a receita 

bruta. A definição do coeficiente não pode ser discricionária. No lançamento do tributo, a 

autoridade administrativa deve estar regida pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional 

(CTN), haja vista que a atividade em questão é plenamente vinculada. 

A base de cálculo do IRPJ das empresas autorizadas ao regime de tributação pelo 

lucro presumido será determinada mediante aplicação de percentuais fixados no artigo 15 da 
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Lei 9.249, de 25 de dezembro de 1995, baseados na atividade da pessoa jurídica, incidentes 

sobre a receita bruta auferida no trimestre: 

a) 8% na venda de mercadorias e produtos; 

b) 1,6% na revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool 

etílico carburante e gás natural; 

c) 16% na prestação de serviços de transporte, exceto o de carga; 

d) 8% na prestação de serviços de cargas; 

e) 32% na prestação de demais serviços, exceto a de serviços hospitalares; 

f)  16% na prestação de serviços em geral pelas pessoas jurídicas com receita bruta 

anual até 120.000,00, exceto serviços hospitalares, de transporte e de profissões 

regulamentadas (artigo 40, Lei 9.250/95); 

g) 8% na venda de imóveis das empresas com esse objeto social (artigo 3º, § 7º, da 

Instrução Normativa nº. 93/97). 

O resultado obtido acima deve ser acrescido de outras receitas, rendimentos e 

ganhos de capital na forma do artigo 25 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O imposto 

de renda retido na fonte ou pago separadamente é considerado como antecipação do devido 

no trimestre. 

A pessoa jurídica que optar pelo regime de lucro presumido, apura o IRPJ ao 

percentual de 15% sobre o lucro presumido apurado no trimestre e incorre em AIR de 10% 

sobre a parcela que exceder a R$ 60.000,00. No caso de encerramento ou início de atividades 

no trimestre, o limite equivalente ao resultado da propagação de R$ 20.000,00 pela 

quantidade de meses do período de apuração. 

3.2.2.1  CSLL no regime de lucro presumido 

A base de cálculo da CSLL das empresas tributadas pelo lucro presumido foi 

alterada pelo artigo 29 da Lei 9.430/96. A base de cálculo da contribuição estimada será 

obtida mediante aplicação do percentual de 12% sobre a receita bruta das pessoas jurídicas em 

geral e 32% sobre a receita bruta das prestadoras de serviços, esta última introduzida pelo 

artigo 22 da Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, acrescido em ambas as circunstâncias dos 

ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos de aplicações financeiras e das demais receitas e 

resultados positivos. 
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A alíquota da CSLL para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido é de 

9% incidente sobre a base de cálculo acima indicada, em consonância com o artigo 37 da Lei 

10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

3.2.2.2  COFINS no regime de tributação pelo lucro presumido 

O artigo 10 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no inciso II, estabelece 

que as pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido permanecem 

sujeitas às normas da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, ou seja, cumulatividade do 

tributo, incidente sobre o faturamento, à alíquota de 3,00%. 

Ao contrário do que anteriormente exposto em relação a não-cumulatividade, 

consistente no direito pleno e sem restrições à compensação que o contribuinte tem de deduzir 

em determinado tributo devido pelas saídas, o tributo pago nas entradas. No sistema 

cumulativo não existe está possibilidade de compensação do tributo pago nas entradas. 

3.2.2.3  PIS no regime de tributação pelo lucro presumido 

O artigo 8º da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no inciso II, estabelece que 

as pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido permanecem sujeitas 

às normas da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, vale dizer, cumulatividade do tributo, 

incidente sobre o faturamento, à alíquota de 0,65%. 

Com efeito, a tributação das pessoas jurídicas, cujo regime de tributação seja o 

lucro presumido, permanece regida relativamente ao PIS à incidência de 0,65%, incidente 

sobre o faturamento, ou seja, a contribuição para o PIS tem como base de cálculo tão somente 

o faturamento e com a alíquota de 0,65%.  

Como já descrito anteriormente, no sistema cumulativo não existe a possibilidade 

de compensação do tributo pago nas entradas, com o devido nas saídas, sendo esta distinção, 

importante na adoção da medida de desoneração tributária de fornecedores e adquirentes de 

produtos e serviços, haja vista que tudo que possa ser desonerado tributariamente na entrada, 

poderá refletir integralmente, ao seu respectivo valor, na redução do custo de aquisição 

daqueles. 

3.2.3  Regime de tributação pelo simples nacional 

A Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis 

Complementares nºs 127, 128, 133 e 138, institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 
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Empresa de Pequeno Porte, cuja finalidade foi a de facilitar a legalização das empresas que 

viviam sobre o manto da informalidade oferecendo-lhes em contra-partida um regime de 

tributação simplificada e com menor carga tributária. 

Não obstante os rigores da opção pelo regime de apuração em questão, que 

objetiva simplificar pelo tratamento diferenciado e favorecido, as empresas que se enquadrem 

nesta categoria, o artigo 3º estabelece que são consideradas microempresas, ou empresas de 

pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o 

artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis, ou 

no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I- no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais); 

II- no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais). 

O § 4° do mesmo artigo, nos incisos I a X, determina as pessoas jurídicas que para 

nenhum efeito legal podem ser incluídas no regime. Entretanto, é no artigo 13 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela Lei Complementar nº 127, 

de 14 de agosto de 2007 que fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

Simples Nacional. 

Com efeito, o Simples Nacional (SN) implica o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação dos seguintes impostos e contribuições, da Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006: 

I-Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 

II-Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observado o disposto no inciso XII 

do § 1º deste artigo; 

III-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

IV-Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, observado o 

disposto no inciso XII do § 1º deste artigo; 

V-Contribuição para o PIS/PASEP, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste 

artigo; 

VI-Contribuição para Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o 

art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da 

empresa de pequeno porte que se dediquem às atividades de prestação de serviços 

previstas nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do art. 17 e no inciso VI do § 5º do 

art. 18, todos desta Lei Complementar; 

VII-Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS; 

VIII-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 
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O artigo 18 do referido diploma legal determina que o valor devido mensalmente 

pela microempresa e empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, será 

determinado mediante aplicação das tabelas constantes dos Anexos I, II, III, IV e V da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

As tabelas retromencionadas e as alíquotas incidentes sobre o faturamento das 

empresas optantes pelo Simples Nacional, representam para microempresas e empresas de 

pequeno porte - que possuem reduzida margem de manobra, ora em razão do volume de 

aquisições ser limitado e bem inferior a outros concorrentes, cujas aquisições em variadas e 

grandes quantidades, permitem maior barganha com fornecedores e clientes, ora em função 

das limitações gerenciais e administrativas de acesso a informação e a controle das operações 

- maior competitividade e chances mais sólidas e consistentes de consecução e 

desenvolvimento.  

O artigo 179 da Constituição Federal de 1988, constante do Título VII “Da Ordem 

Econômica”, no Capítulo I “Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica”, prevê 

programaticamente que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 

diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.   

Sendo assim, elucida ainda o § 1º, do artigo 18, da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006 que, para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará 

a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, ou seja, a 

determinação da alíquota terá sempre como base a receita bruta do ano anterior. 

Nos regimes tributários anteriormente apresentados, a atividade é tão importante 

quanto a receita bruta, para gradação do percentual global representativo da carga tributária 

sobre a atividade. No regime tributário atualmente denominado Simples Nacional, existe 

igualmente a importância da receita bruta, sendo também a atividade definidora da 

possibilidade ou não de opção pelo regime em questão.  

Desta forma, o artigo 3º e 17 da Lei Complementar 123, determinam combinados 

e cumulativamente, que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 

para a microempresa ou empresa de pequeno porte, para nenhum efeito legal, havendo, 

portanto, vedação de ingresso no Simples Nacional e, por conseguinte, não podendo recolher 

os impostos e contribuições nesta forma, a pessoa jurídica: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
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b)  que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 

com sede no exterior; 

c)  de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 

desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); 

d)  cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais); 

e)  cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 

com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); 

f)  constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g)  que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h)  que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento 

e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 

títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, 

de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

i)   resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 

(cinco) anos-calendário anteriores; 

j)  constituída sob a forma de sociedade por ações.  

k)  que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de 

assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 

contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), 

compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 

prestação de serviços (factoring);  

l)  que tenha sócio domiciliado no exterior;  

m) de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal;  
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n)  que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não 

esteja suspensa;  

o)  que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;  

p)  que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia 

elétrica;  

q)  que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e 

motocicletas;  

r)  que exerça atividade de importação de combustíveis;  

s)  que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:  

— cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições 

e pólvoras, explosivos e detonantes;  

— bebidas a seguir descritas:  

— alcoólicas;  

— refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;  

— preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores 

concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de 

diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;  

— cervejas sem álcool.  

t)  que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de 

atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou 

cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste 

serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de 

intermediação de negócios;  

u) que realize cessão ou locação de mão-de-obra;  

v) que realize atividade de consultoria;  

w) que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis;  

x)  que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a 

prestação de serviços tributados pelo ISS; 

y)  com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, 

municipal ou estadual, quando exigível;  

Frise-se, segundo § 9º  e § 10, do artigo 3º, da Lei Complementar 123, que as 

situações ensejadoras de exclusão do Simples Nacional, relacionadas ao limite de faturamento 

para tanto, são sistematizadas de sorte que sejam excluídas, ora de forma retroativa, aquelas 
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empresas que em seu início de atividade, já tinham previsão de excederem o limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) por ano, ora a partir do ano calendário 

subsequente, quando a microempresa e empresa de pequeno porte já existe e é 

verdadeiramente surpreendida com desenvolvimento de seus negócios. 

Os percentuais são divididos em três atividades: comércio, indústria e serviços. 

Variam em função das categorias, embora mantenham as mesmas faixas de faturamento. As 

variações se devem aos tributos de cada atividade; no comércio existe ICMS, mas não há IPI e 

ISS; na indústria há IPI e ICMS, mas não há ISS; e nos serviços há ISS, mas não há IPI e 

ICMS, existindo também um caso de industrialização por remessa que contém IPI e ISS. 

Nos anexos I, II, III e IV da Lei Complementar 123 são evidenciados os 

percentuais e faixas de faturamento para incidência geral dos tributos beneficiados pela 

referida, ao passo que no anexo V o cálculo é baseado na razão entre o valor da remuneração, 

incluídos encargos e a receita bruta, para cada uma das faixas de faturamento da Lei. 

No § 5º, do artigo 18, da Lei Complementar 123, são tratadas várias atividades e 

seus respectivos enquadramentos nos vários anexos constantes da referida, criando em alguns 

casos exceções, coexistências e ajustes, no sentido de atender a todas as atividades, tributos e 

faturamentos objeto do benefício, que a partir destas regras, independentemente das regras 

pertinentes a cada um dos tributos constantes do benefício, sobretudo quanto a cumulatividade 

ou não-cumulatividade dos mesmos, se tornam todos cumulativos para os adquirentes de bens 

e serviços e, por conseguinte, custo ou despesa. 

3.2.4  Pertinências e particularidades do ICMS da Lei Complementar 87 

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, estabeleceu no artigo 3º 

as situações de não incidência de ICMS que foram incorporadas nas legislações tributárias de 

cada um dos Estados da Federação, no sentido de que se adequassem à referida norma. 

Art. 3º. O imposto não incide sobre: 

I-operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

II-operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos 

primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; 

III-operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à 

industrialização ou a comercialização; 

IV-operações com ouro, quando definidos em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial; 

V-operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser 

utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviços de qualquer natureza 

definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de 

competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei 

complementar; 
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VI-operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de 

estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie; 

VII-operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação 

efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor; 

VIII-operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem 

arrendado ao arrendatário; 

IX-operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis 

salvados de sinistro para companhias seguradoras. 

O ICMS é um tributo não-cumulativo, compensando-se por sua vez em cada 

operação, todavia a não incidência acima destacada, evidencia operações que muitas vezes 

acumulam créditos que permanecem nas empresas, sem possibilidade de vazão, como o caso 

das empresas exportadoras, que adquirem insumos no mercado interno ou externo. 

Nestas situações as empresas acumulam créditos que podem ser transferidos a 

terceiros, mediante autorização dos Estados, no entanto, na prática, a autorização não ocorre 

ou demanda muito tempo para tanto, pelo que as empresas acumulam créditos vultosos, ao 

longo de vários anos, sem conseguirem aproveitá-los financeiramente. Os créditos nestas 

empresas são mantidos a valor escritural, não sendo atualizados monetariamente, pelo que, 

quanto mais tempo parado, maior a perda financeira inerente aos mesmos. 

Dessa forma, quanto menores os créditos acumulados na entrada, menores serão 

as perdas financeiras relativas a essas operações. Sendo assim, se os insumos forem enviados 

à empresa adquirente, a valor de custo, necessariamente, se acumulará menos ICMS e, por 

conseguinte, restará mitigada referida perda financeira. 

A Constituição Federal de 1988, para dar maior viabilidade à administração do 

ICMS, procurou estabelecer mecanismos rígidos de controle sobre alguns aspectos de sua 

fenomenologia, dentre os quais, a concessão e a revogação de isenções, incentivos e outros 

benefícios fiscais concedidos e revogados. 

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro, de 1975, estabelece 

todos os procedimentos por meio dos quais poderão as unidades federadas exercer a política 

tributária de desoneração tributária. As benesses aqui demonstradas são muito importantes e 

adotáveis na desoneração tributária possível com a Sociedade em Conta de Participação. 

Com efeito, na medida em que as entradas, são tributadas pelo ICMS, ao passo 

que as saídas beneficiadas por isenções, incentivos e demais benefícios fiscais, sobretudo os 

aplicados sobre o saldo devedor do tributo, vale dizer, resultado do cotejo entre ICMS pago na 

entrada com aquisição e ICMS devido na saída e apurado nesta ocasião. O ICMS na entrada, 

que em operação subsequente de saída, goza do benefício incidente sobre o saldo devedor, 

reduz consequentemente e de forma indireta, o benefício que poderia ser usufruído, caso as 
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entradas não contivessem esse tributo, posto que restaria assim aumentado o saldo e por 

conseguinte o benefício fiscal.   

A título de exemplo do acima indicado, existem benefícios fiscais estaduais de 

fomento industrial, aos quais atualmente fazem jus várias empresas dos mais variados 

segmentos, entretanto estes são calculados sobre o ICMS apurado, vale dizer, após o cotejo 

entre os créditos originados das entradas e os débitos originados das saídas. 

Quanto menores forem, portanto, os créditos originados das entradas, maiores 

serão os benefícios fiscais usufruídos pela empresa adquirente, donde se conclui que, quanto 

mais próximo do valor de custo do fornecedor, venham a ser adquiridos do mesmo os 

insumos, maiores serão os benefícios fiscais experimentados e, por conseguinte, maior será o 

ganho do adquirente relativamente aos benefícios fiscais. 

3.2.5  Não incidência de ISS na subscrição e integralização de capital com serviços 

O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) tem como fato gerador a 

prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003, quando da disponibilização do serviço à SCP. 

O serviço entra no capital a valor de custo, não estando presente a onerosidade 

deste e, por conseguinte, o lucro. Igualmente não existe prestação, visto que em última análise 

o serviço encontra-se à disposição e em benefício do próprio investidor. Entretanto, a 

conjugação do capital, com a realização do intento pelo qual se constituiu a sociedade, enseja 

a materialização da hipótese de incidência e, por conseguinte, o fato gerador de tributos, 

inclusive do próprio ISS, desde que o intento alcançado na sociedade tenha incidência deste. 

O serviço não prestado não pode ser objeto de tributação, ao passo que o resultado 

do valor colocado à disposição da sociedade sim, sob pena de ser extrapolada a hipótese de 

incidência do ISS, caracterizando-se sua cobrança como excesso de exação, tipificado 

inclusive pelo Código Penal Brasileiro, no § 1º do artigo 316: 

Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber 

indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a 

lei não autoriza: 

Pena – reclusão de três a oito anos, e multa. 

Ademais, o serviço a valor de custo, caso não seja realizado pelo próprio sócio 

ostensivo ou participante, mas por empregados, estaria fora da incidência do ISS por 

disposição expressa de não incidência constante do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar 

116, de 31 de julho de 2003: 
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Art. 2º. O imposto não incide sobre: 

II-a prestação de serviços em relação a emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 

diretores e membros do conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 

fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes delegados. 

Portanto, caracterizado está que o legislador não teve a intenção de tributar pelo 

ISS a conjugação capital trabalho, no momento em que esta se constitui e está incorrida, mas 

sim no momento em que se efetiva e está realizada. 

Outro fato importante que ratifica o ora exposto se refere à incidência do ISS, 

visto só ocorrer em razão da realização da prestação do serviço. Assim sendo, caso um serviço 

seja pago integralmente antes da sua realização, neste momento não há incidência do ISS, 

haja vista que não houve a materialização da hipótese de incidência do tributo, muito embora 

esta vá ocorrer e se saiba de pronto que ocorrerá. 

Caso o programa de pagamento de um serviço seja distinto da sua efetiva 

prestação, o ISS incide sobre a prestação de serviço, sob pena da constituição do crédito 

tributário ser objeto de excesso de exação conforme já evidenciado no § 1º, do artigo 316 

Código Penal Brasileiro. Desta forma, o ISS não incide sobre o serviço subscrito e 

integralizado no capital da Sociedade em Conta de Participação, em consonância com a Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

3.2.6   A sociedade em conta de participação e sua desoneração tributária 

A compreensão da tributação implícita denota-se como uma vantagem 

competitiva, na medida em que entendê-la pode configurar-se por vezes na diferença entre 

decidir ou não corretamente quanto à efetividade de uma desoneração tributária, baseada em 

ativos favorecidos tributariamente que produzem maior retorno antes dos impostos do que o 

retorno obtido por ativos menos favorecidos tributariamente, tendo em vista que os riscos 

envolvidos são similares (ERICKSON; MAYDEN, 1998). 

A SCP, prevista no Código Civil de 2002, caracteriza-se como uma medida de 

impulsão tributária, se for implementada entre a empresa e os respectivos fornecedores. 

Com a adoção em questão, estaria o adquirente de produtos e/ou serviços 

eximindo-se de pagar tributos embutidos no custo, considerando que estes não estariam 

igualmente sendo pagos pelos fornecedores e, por conseguinte, poderia o adquirente, por sua 

vez, praticar preços menores sem comprometer a margem de lucro original. 

A medida é adotável em atividades cujos tributos oriundos das aquisições 

realizadas com fornecedores sejam cumulativos, bem como haja na empresa adquirente, 
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incentivos fiscais, isenções, imunidades que aqueles não possuam, ainda que os tributos 

oriundos das aquisições realizadas sejam não cumulativos. 

A partir da formação de SCP entre empresa adquirente (sócio ostensivo) e 

fornecedor (sócio participante), ficaria descaracterizada a obrigação de o fornecedor pagar 

tributos, em razão dos valores recebidos por este serem resgatados de investimento e/ou 

participação nos lucros, ficando a tributação concentrada na Sociedade em Conta de 

Participação, representada pela empresa adquirente (sócio ostensivo). 

A SCP é um instituto experimentado, sobretudo, no segmento de construção civil. 

Suas aplicações, todavia, devem-se à conjugação de negócios distintos, sem o enfoque 

tributário amplo com o fito de desonerar a carga tributária, e, por conseguinte, reduzir o custo 

de aquisição das empresas adquirentes de produtos e serviços com fornecedores, muito 

embora existentes legislações tributárias como visto reguladoras do instituto. 

A adoção de SCP como medida para redução do ônus tributário das empresas é 

uma impulsão tributária e tem conotação social, haja vista que, mantidas as margens de lucro 

de cada operação, seria reduzida a carga tributária suportada por toda a sociedade, podendo 

ser viabilizados aos consumidores preços menores, o que socializaria o ganho e aumentaria o 

poder aquisitivo da moeda, e, por conseguinte, potencializaria as empresas aumento de 

penetração e/ou participação de mercado.  

3.2.7 Demonstração gráfica da sociedade em conta de participação 

Todo o conteúdo exposto teve como objetivo municiar a pesquisa em questão de 

elementos de convicção, que justifiquem, tecnicamente, ora a adaptabilidade dos negócios ao 

instituto, ora a consistência jurídica inerente ao enfretamento do tema apresentado. A 

concatenação das operações realizadas por fornecedores e demandadas pelos adquirentes, 

viabiliza personalizar o fluxo e potencializar o benefício de redução do custo. 

O investimento realizado na SCP caracteriza-se pela conjugação do valor 

referente ao custo da empresa adquirente na aquisição do fornecedor, e o incorrido pelo 

fornecedor para fornecer. A venda de serviços ou bens da SCP caracteriza a resultante da 

conjugação de esforços financeiros dos outrora, fornecedor e empresa adquirente. 

O resgate do investimento realizado na SCP é o valor original investido pelo 

fornecedor e adquirente. A participação nos lucros da SCP é a distribuição do resultado 

alcançado pela conjugação de esforços e capitais, na proporção definida no ato constitutivo 

que suporte a negociação dos sócios. 
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Saliente-se que a contabilidade, fluxos financeiros e a operação com clientes, 

embora estejam vinculados ao sócio ostensivo, devem estar apartados da contabilidade, fluxos 

financeiros e operacionais deste, com o objetivo de serem apurados e, por conseguinte, 

distribuídos os lucros inerentes à conjugação de esforços realizados dentro da SCP. 

A medida é necessária no sentido de que não sejam misturados aos resultados da 

SCP, resultados outros não pertinentes ao alcance dos resultados comuns pretendidos, 

originados da conjugação de esforços e capitais, nos moldes anteriormente evidenciados. A 

Figura 2 a seguir, demonstra a estrutura e o fluxo necessário. 

Figura 2– Estrutura e fluxo do ciclo mercantil através da SCP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

SOCIEDADE EM CONTA 

DE PARTICIPAÇÃO 

 

FORNECEDOR 

 

CLIENTES 

EMPRESA 

4 3 1 

4 3 1 

2 

Legenda: 

 Investimento Realizado na SCP: O investimento realizado na SCP caracteriza-se pela 

conjugação do valor referente ao custo da empresa na aquisição junto ao fornecedor e o 

incorrido pelo fornecedor para fornecer. 

 Venda de Serviços e/ou Produtos da SCP: A venda de serviços e/ou produtos da SCP 

caracteriza a resultante da conjugação de esforços e/ou capitais do fornecedor e empresa 

adquirente. 

 Resgate do Investimento Realizado na SCP: O resgate do investimento realizado na SCP é o 

valor original investido pelo fornecedor e empresa. 

 Participação nos Lucros da SCP: A participação nos lucros da SCP é a distribuição do resultado 

alcançado da conjugação de esforços e/ou capitais na proporção definida no ato constitutivo. 
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Com este dimensionamento, a maior parte, do sócio ostensivo, estaria agregada na 

SCP, resultando em maior margem de manobra e administração dos resultados alcançados. 

Frise-se que, quanto mais próxima a classificação do gasto realizado pelo outrora adquirente, 

de classificação como custo, maior é a aderência da introdução da SCP, não obstante 

igualmente adotável para gastos classificados como despesas. 

Ademais, é recomendável que ambas as empresas (adquirente e fornecedora) 

tenham lucro em suas respectivas operações, pois a existência de prejuízos poderá interferir 

na retirada da margem de ambos, devendo os casos em que exista esta distorção, ser objeto de 

análise, pormenorizada. 

A estrutura apresentada na Figura 2 demonstra graficamente de forma sintética 

todo o fluxo estrutural necessário à introdução de SCP entre as empresas de telecomunicação, 

objeto de pesquisa e respectivos fornecedores, sendo por sua vez base dos racionais empíricos 

desenvolvidos ao longo do trabalho. 

Para segmento e alcance dos objetivos, se consideram em profundidade dados 

secundários das empresas de telecomunicações, sendo os dados dos fornecedores, obtidos por 

racional de desoneração tributária, construído a partir das aquisições de bens e serviços 

realizadas pelas empresas selecionadas, que são as adquirentes de referidos bens e serviços. 

Assim, a pesquisa se concentra fundamentalmente em informações divulgadas 

pelas empresas de telecomunicações selecionadas e a partir destes dados, inferi 

comportamentos de desoneração tributária, resultantes da introdução de SCP com 

fornecedores. 

Com efeito, a presente pesquisa documental será voltada para os aspectos 

inerentes ao planejamento tributário, que é o meio pelo qual a organização pode alcançar a 

otimização tributária, com foco em convicções pela melhoria dos resultados das empresas 

selecionadas, através da desoneração tributária possível de ser oportunizada, não se 

aprofundando em peculiaridades mais operacionais do processo de implantação, sendo por 

sua vez a concepção de viabilidade. 
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4  PESQUISA DOCUMENTAL NO SEGMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES 

Esta seção dedica-se à pesquisa documental, constituída das empresas do 

segmento de telecomunicações selecionadas. Assim, consiste na composição de elementos 

necessários a detecção e evidenciação de benefícios econômicos e financeiros que podem ser 

potencialmente usufruídos com a introdução da Sociedade em Conta de Participação entre 

elas e seus fornecedores de bens e serviços, considerando os dados dos exercícios financeiros 

2009 a 2011. 

4.1 Estrutura metodológica 

A seguir, apresenta-se a estrutura metodológica da pesquisa que se encontra 

dividida em enquadramento metodológico e procedimentos metodológicos. 

4.1.1  Enquadramento metodológico 

A pesquisa quanto à natureza se caracteriza como aplicada (SLVA; MENEZES, 

2005), posto que os  resultados podem ensejar, a partir da percepção integrada das legislações 

empresarial e tributária em conjunto com os dados, adoções que podem ser adequadas a outras 

operações pertinentes e aplicáveis por usuários internos e externos nas decisões das mesmas, 

no que tange às aquisições ou não e por quanto de bens e serviços, bem como no aumento de 

participação de mercado, entre outras decisões. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória (BOYD; WESTFALL, 1987), em 

razão da temática carecer de pesquisas anteriores, haja vista a inexistência de pesquisas 

relativas à utilização da SCP para desoneração da cadeia tributária. Desta forma, caracteriza-

se como um passo inicial de pesquisa, na definição de novos problemas que poderão ser 

utilizados em outras pesquisas futuras. A pesquisa se baseia na análise integrada da legislação 

tributária pertinente e interferência desta na carga tributária incidente sobre as aquisições de 

bens e serviços, buscando elementos que possam em regra ser utilizados nas avaliações do 

custo tributário inerente às referidas transações para demonstrar a potencial desoneração com 

adoção da SCP entre as empresas de telecomunicações selecionadas e seus fornecedores. 

No que tange à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como qualitativa 

(GODOY, 1995), de conteúdo amplo e geral, haja vista que a pesquisa conta com uma 

descrição dos vários regimes de tributação constantes da legislação, para, com base nesta 

percepção, integrar e apresentar informações originadas de sua interseção, que resultem em 
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inferências construídas em conjunto com a análise documental e consequente atendimento dos 

objetivos da pesquisa. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa configura-se como documental (GIL, 

2007). Documental visto que as fontes utilizadas para a mesma são documentos que podem se 

caracterizar como fontes primárias, tais como legislação empresarial, tributária e do segmento 

de telecomunicações, bem como fontes secundárias como relatórios e demonstrações 

financeiras em conformidade com às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 

da Securities and Exchange Commission (SEC), entre outros (GIL, 2007). Referidos 

documentos prestam-se à mensuração da potencial desoneração tributária viabilizada nos 

exercícios financeiros de 2009 a 2011, mediante introdução da Sociedade em Conta de 

Participação entre empresas do segmento de telecomunicações e seus fornecedores. 

4.1.2 Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos adotados na análise das empresas de 

telecomunicações selecionadas estão descritos segmentadamente para melhor apreciação e 

concatenação do espectro da pesquisa em: população e amostra, procedimentos de coleta e 

tratamento de dados e análises de dados. 

4.1.2.1  População e amostra 

A população da presente pesquisa consiste no universo de 10 empresas do 

segmento de telecomunicações existentes no Brasil, destacadas como as melhores empresas 

de telecomunicações do Brasil e que obtiveram, no exercício de 2011, receita líquida de 

aproximadamente R$ 109 bilhões (MELHORES..., 2012), quer sejam estas de controle 

nacional ou internacional. A partir desta premissa contextual, é definida a amostra da 

pesquisa, com vistas à suficiência quantitativa e qualitativa para alcance dos intentos da 

pesquisa. 

Este é um setor de expressiva representatividade e visibilidade no cenário nacional 

e internacional, haja vista que o PIB das maiores empresas do país monta em 

aproximadamente R$ 2 trilhões (500 MAIORES..., 2012).  

Assim, segue, conforme ordem de posição, o Quadro 2, no qual constam as 

melhores empresas de telecomunicações do Brasil, bem como suas situações de negócios em 

bolsa de valores, mesmo que através de controladora. 
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Quadro 2– Melhores empresas do segmento de telecomunicações do Brasil 
No. Empresa/Sede Negócios em Bolsa ou Através de Controladora? 

1 Vivo, PR Não, mas é subsidiária da Telefônica Brasil S.A, que possui ações listadas em bolsa 

2 Tim, SP Não, mas é subsidiária da Tim Participações S.A, que possui ações listadas em bolsa 

3 Oi TNL PCS, RJ 
Não, mas é subsidiária da Telemar Participações S.A, que possui ações listadas em 

bolsa 

4 Oi, DF 
Sim, e é subsidiária da Telemar Participações S.A, que também possui ações listadas 

em bolsa 

5 Telefônica, SP Não, mas é subsidiária da Telefônica Brasil S.A, que possui ações listadas em bolsa 

6 Telemar, RJ 
Não, mas é subsidiária da Telemar Participações S.A, que possui ações listadas em 

bolsa 

7 Embratel, RJ 
Não, mas é subsidiária da Embratel Participações S.A, que possui ações listadas em 

bolsa 

8 Net, SP 
Sim, e é subsidiária da Embratel Participações S.A, que também possui ações listadas 

em bolsa 

9 Claro, SP  Não, mas é subsidiária da Claro Telecom Participações S.A 

10 Americel, DF Não, mas é subsidiária da Claro Telecom Participações S.A 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em revista exame, edição especial, 2012. 

No exercício de 2011, conforme evidenciado, apenas duas das melhores empresas 

do Brasil de telecomunicações possuem capital aberto e, por conseguinte, operam títulos em 

bolsa de valores, vale dizer, Oi TNL PCS e Net. Todavia, as empresas apresentadas são 

subsidiárias de controladoras, operando a maioria delas em bolsa, através das ações daquelas. 

No sentido de melhor clarificar as posições de controle e operação em bolsa, 

segue Quadro 3, no qual constam todas as empresas apresentadas com suas respectivas 

controladoras e posição em bolsa, ordenada por porte (receita líquida total), através de suas 

subsidiárias indicadas como as melhores empresas de telecomunicações do Brasil, conforme 

revista exame, edição especial (MELHORES..., 2012): 

Quadro 3– Controladoras das empresas do segmento de telecomunicações  
No. Controladora Subsidiária 1 Subsidiária 2 Subsidiária 3 

1 Telefônica Brasil S.A Vivo, PR Telefônica, SP 
 

2 Telemar Participações S.A  Oi TNL PCS, RJ Oi, DF Telemar, RJ 

3 Tim Participações S.A  Tim, SP  
 

4 Embratel Participações S.A  Embratel, RJ Net, SP 
 

5 Claro Telecom Participações S.A  Claro, SP Americel, DF 
 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Consoante o exposto, todas as empresas evidenciadas como as melhores empresas 

de telecomunicações do Brasil de acordo com a revista exame, edição especial 

(MELHORES..., 2012), são subsidiárias das cinco companhias controladoras apresentadas, 

possuindo todas, salvo a Claro Telecom Participações S.A, ações negociadas na 

BM&FBovespa. 

A pesquisa desenvolve-se nos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011, para 

as empresas selecionadas: Telefônica Brasil S.A (Telefônica), Telemar Participações S.A 

http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=4723
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=4723
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=4723
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(Oi), Tim Participações S.A (Tim), Embratel Participações S.A (Embratel) e Claro Telecom 

Participações S.A (Claro), bem como serão consideradas para busca de informações em 

exercícios anteriores, as composições de controle vigentes em 2011, ainda que as empresas 

subsidiárias não houvessem à época integrado-se as respectivas companhias, sendo assim 

consideradas como se já as integrassem, com destaque para a situação específica da 

Telefônica, que nos períodos de 2009 e 2010 era constituída de duas empresas distintas, vale 

dizer, Telecomunicações de São Paulo S.A e a Vivo Participações S.A, integradas a partir de 

2011 na Telefônica Brasil S.A. 

4.1.2.2  Coleta e tratamento dos dados 

A coleta de dados fundamenta-se em pesquisa documental de dados originados 

ora das legislações empresarial, tributária e do segmento de telecomunicações, ora da análise 

integrativa de dados.  

A análise integrativa se dará com fulcro na detecção de condição informacional 

para mensuração da potencial desoneração tributária, com a adoção da Sociedade em Conta 

de Participação entre as empresas de telecomunicações selecionadas e seus fornecedores, por 

meio de seus fornecimentos às companhias selecionadas, nos exercícios de 2009 a 2011.   

Segundo Gil (2007) e Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa documental tem como 

fonte documentos escritos ou não, caracterizados como fontes primárias e secundárias, a 

saber: 

a)  fontes primárias são os documentos que não receberam qualquer tratamento 

analítico, como por exemplo: documentos oficiais, filmes, contratos e etc. 

b)  fontes secundárias são os documentos que de certa forma já receberam alguma 

análise, como por exemplo: relatório de empresa, tabelas estatísticas, etc. 

Para Martins (2008), a realização da pesquisa documental é necessária para a 

compreensão do caso, bem como confirmação das evidências coletadas por outros 

instrumentos, no sentido de possibilitar a confiabilidade das informações, por meio da 

comparação dos dados e resultados. 

Neste sentido, como fontes primárias necessárias para a prospecção de dados, 

destaca-se no Quadro 4, as principais normas formais utilizadas para construção dos 

instrumentos e análises, bem como consequente alcance dos intentos da pesquisa, dispostas na 

ordem decrescente de enquadramento temático e hierarquia normativa de referidas fontes 

primárias: 
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Quadro 4– Fontes primárias por enquadramento temático e hierarquia normativa  
Descrição Legislação 

Área Empresarial Constituição Federal do Brasil de 1988; Código Comercial Brasileiro de 1856, Código Civil 
Brasileiro de 2002; Lei 6.404 de 1976; e, normas infralegais relacionadas.    

Área Tributária 

Constituição Federal do Brasil de 1988; Código Tributário Nacional de 1966; Leis Complementares 

nºs, 24 de 1975, 87 de 1996, 116 de 2003, 123 de 2006; Leis nºs, 7.689 de 1988, 8.981 de 1995, 

9.065 de 1995, 9.249 de 1995, 9.250 de 1995, 9.430 de 1996, 9.718 de 1998, 10.637 de 2002, 10.684 
de 2003, 10.833, de 2003; normas legais Estaduais e Municipais relacionadas; e, normas infralegais 

Federais, Estaduais e Municipais relacionadas. 

Área de Telecomunicação Constituição Federal do Brasil de 1988; Código Civil Brasileiro de 2002; Lei nº 9.472 de 1997; e, 

normas infralegais relacionadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na condição de fontes secundárias, igualmente necessárias para a coleta de dados 

e sua suficiência no seguimento da pesquisa, destacam-se no Quadro 5, os principais órgãos e 

fontes de dados, para as construções dos instrumentos de coleta e tratamento de dados e das 

análises dos dados, bem como consequente alcance dos intentos da pesquisa, dispostas na 

ordem decrescente do grau de importância da instituição que disponibilizou e da fonte de 

dados: 

Quadro 5– Fontes secundárias por grau de importância da instituição e dado  
Siglas Descrição Sigla Documentos 

SEC 
Comissão de Títulos e Valores Mobiliários dos 
Estados Unidos 

Formulário 20F e demais dados arquivados. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários 

Dados Econômico-Finaceiros, Demonstrações Financeiras 

Padronizadas - DFP, Informações Anuais - IAN, Informações 
Trimestrais - ITR, Formulário de Referência - FR, Informações 

Prestadas a Bolsas Estrangeiras e demais dados arquivados.  

BOVESPA 
Bolsa de Valores do Estado de São Paulo - 

BM&FBovespa 

Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, Informações 

Anuais - IAN, Informações Trimestrais-ITR, Formulário de 
Referência e demais dados arquivados. 

RI Relacionamento com Investidores –RI 
Formulário 20F, Relatório da Administração, divulgados pela 

própria companhia e demais dados arquivados 

DFNP Demonstrações Financeiras Publicadas 
Demonstrações Financeiras Publicadas e/ou divulgadas no site da 
companhia e/ou Internet. 

Outras Outras Informações Úteis 
Outras informações úteis divulgadas no site da companhia e/ou 

divulgadas em outros sites e/ou internet.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados disponibilizados pelas companhias são tão mais úteis quanto mais 

completos, em relação à catalogação de prioridades apresentada no Quadro 5.  

Sendo assim, seriam inteiramente inapropriadas às companhias para as 

construções de instrumentos de coleta e tratamento de dados, bem como análises de referidos 

dados, caso não tivessem sido encontradas, pelo menos em uma das categorias de dados 

evidenciados (SEC, CVM, BM&F...), um dado considerado como principal.  

No Quadro 6, apresentam-se para os cinco grupos de empresas selecionadas, a 

confirmação da existência, ou não, do dado tido como principal fonte, visto disposto no 

Quadro 5, na coluna “Documentos”, como o primeiro dado necessário, em cada uma das 

categorias.  
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Quadro 6– Fontes secundárias existentes nas companhias selecionadas 
Companhias Selecionadas SEC CVM BM&F RINV DFNP Outras 

Telefônica Brasil S.A Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Telemar Participações S.A Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tim Participações S.A Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Embratel Participações S.A Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Claro Telecom Participações S.A  Não Não Não Não Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Conforme Quadro 6, encontram-se atendidas as condições anteriormente 

indicadas como condição de segmento da pesquisa, em todas as companhias selecionadas, 

para o intervalo temporal designado, sobretudo por motivos de acessibilidade documental.  

Todavia, vale esclarecer que todas as companhias selecionadas, que apresentam a 

indicação de “Sim” no Quadro 6, têm não só a principal fonte de dados designada, mas 

também, todas as fontes de dados designadas na categoria, salvo na categoria de “Outras”, em 

que as fontes de dados não foram especificadas e nem caberiam, para essa categoria, que 

fossem. 

O tratamento dos dados consiste na fase de consistência material dos mesmos aos 

propósitos da pesquisa e promove-se a partir do cotejo entre as legislações empresarial, 

tributária e do segmento de telecomunicações, vigentes nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, 

caracterizadas nesta pesquisa como fontes primárias e dos dados coletados nas empresas 

selecionadas nos mesmos períodos, caracterizados como fontes secundárias, a partir 

principalmente das descrições de aquisições de bens e serviços das empresas selecionadas, 

constantes da Demonstração de Resultado e, sobretudo das Notas Explicativas, que com o 

advento da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que alterou a Lei 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, tornaram-se mais analíticas e esclarecedoras, e que são parte integrante 

das demonstrações financeiras das empresas selecionadas.   

Assim, são oportunizadas catalogações que resultam em inferências relativas à 

carga tributária inerente às aquisições de bens e serviços das empresas selecionadas, e 

fornecidas por seus respectivos fornecedores, cuja tributação apresenta-se cumulativa. 

Portanto, não são compensados em operações subsequentes pelas empresas selecionadas, os 

tributos que oneram referidas aquisições, sendo as operações potencialmente desoneráveis 

com a introdução da Sociedade em Conta de Participação, entre as empresas selecionadas e 

seus fornecedores. 

No sentido de padronizar e, por conseguinte, uniformizar os dados coletados nas 

legislações, adotam-se como base os regimes de tributação do âmbito federal, possíveis de 

serem praticados por quaisquer empresas regulares, que por ventura tenham sido fornecedoras 

http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=4723
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das empresas selecionadas, vale dizer, Lucro Real (LR), Lucro Presumido (LP) e Simples 

Nacional (SN). 

Diante desta padronização, são também padronizados, fundamentalmente com 

base no artigo 15 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e suas respectivas atualizações, os bens e serviços a partir dos quais 

incidiriam as alíquotas dos diversos tributos cumulativos que oneraram aquisições das 

empresas selecionadas e igualmente mensurados os percentuais de potenciais cargas 

tributárias globais mínimas e máximas, para cada um dos bens ou serviços descritos para os 

regimes de tributação pelo LR, LP e SN, sendo a partir disto definidas alíquotas mínimas e 

máximas de carga tributária, adotáveis em quaisquer regimes de tributação para os bens e 

serviços descritos, que construída nestes moldes se configuram como instrumento de coleta e 

análise de dados. 

Conjugada a padronização referida, extraem-se nos dados das empresas 

selecionadas, elementos de convicção pelo enquadramento das respectivas aquisições de bens 

e serviços, originados dos dados das referidas, com as cargas tributárias mínimas e máximas 

para cada bem e serviço, construído a partir da integração das legislações tributárias referidas, 

que podem ser adquiridos por quaisquer das empresas selecionadas.  

Com efeito, quanto mais dados detalhados mais preciso o intervalo. Contudo, os 

intervalos imprecisos por diferenças de informação e seu detalhamento, em cada uma das 

empresas selecionadas, mitigam-se através de novo enquadramento, que contemple todas as 

categorias de bens e serviços, possíveis de serem adotados na situação fática documental, no 

sentido de permitir que sempre seja possível enquadrar a carga tributária mínima e máxima, 

que se encontra onerando as aquisições de bens e serviços das empresas selecionadas. 

A partir da harmonização de enquadramento dos bens e serviços efetivadamente 

incorridos como custo ou despesa e seus valores nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, bem 

como das potenciais cargas tributárias mínimas e máximas em cada um deles, torna-se 

factível mensurar a potencial desoneração tributária com a adoção da SCP entre as empresas 

selecionadas e seus fornecedores. 

Além disso, é possível também mensurar os potenciais impactos nas 

Demonstrações Financeiras das empresas selecionadas, para o período objeto da pesquisa, 

bem como a possível redução potencial de preços aos consumidores finais que pode ser 

promovida com o fito de aumentar participação de mercado, sem comprometimento das 

margens obtidas pelas empresas selecionadas. 
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4.1.2.3  Análises de dados 

Na análise e interpretação dos dados, adota-se como estratégia analítica, 

baseando-se em proposições evidenciadas por Yin (2005), a análise de toda a documentação 

coletada, para identificar informações, ainda que trianguladas, viabilizadoras de convicção 

quanto aos objetivos da pesquisa. Todavia, com ênfase e tendo como referencial, o Balanço 

Patrimonial, a Demonstração de Resultado do exercício e as Notas Explicativas das empresas 

objeto de estudo.   

Em consonância com o referencial conceitual e legal do instituto de Sociedade em 

Conta de Participação, definem-se os itens a serem analisados, formando categorias com o 

propósito de estabelecer uma triangulação das informações e o desdobramento das 

constatações obtidas nos dados coletados nas empresas selecionadas. 

Os dados coletados nas empresas selecionadas estão concentrados em custos e 

despesas operacionais incorridos, vale dizer, em valores pagos ou ainda passíveis de 

pagamentos em períodos posteriores, mas que em sua essência, guardam a potencial 

desoneração tributária evidenciada para cada período, posto que reconhecidas nas 

demonstrações financeiras e assim divulgadas, como valores absolutos de desencaixes nos 

respectivos períodos ou futuros, pertinentes, que contribuem ou que beneficiam os períodos 

que se constituem em objeto da presente pesquisa. 

A técnica específica para análise será a adequação ao padrão, definida por Yin 

(2005). A referida técnica consiste na definição de um padrão teórico, a obtenção de um 

padrão empírico e autenticidade de sua relação ou diferenças entre os dois. Se os padrões se 

contemporizarem, os resultados podem auxiliar a pesquisa e reforçar a validade interna. 

A existência de eventuais distinções (quer sejam materiais ou temporais) entre os 

dados coletados nas empresas selecionadas e o padrão empírico obtido, conforme referido, a 

partir de um padrão teórico, serão conciliadas em cada caso específico, ora pela criação de 

novas categorias de bens e/ou serviços, com suas respectivas cargas tributárias globais, ora 

pelo enquadramento amplo nas várias categorias existentes e possíveis de aplicação, na 

situação concreta, coletada nos dados das empresas selecionadas, ou nas construídas para 

atendimento dos casos específicos, caso sejam estas igualmente aplicáveis às situações 

concretas que compõem todo o espectro de dados coletados. 

Na sequencia, evidenciam-se os impactos gerais nas demonstrações financeiras 

(Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado) das empresas selecionadas, líquidas de 

tributos incidentes sobre os resultados das mesmas.  
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Frise-se que referidos impactos gerais nas demonstrações financeiras evidenciam-

se em valores mínimos e máximos, em consonância com as potenciais desonerações 

tributárias, construídas fundamentalmente a partir de dados coletados e integrados com base 

nas legislações empresarial e tributária, bem como demonstrações financeiras das empresas 

selecionadas.   

Corroborando com a construção anteriormente referida, para Martins (2008), essa 

etapa de análise de dados, consiste em examinar, classificar dados, opiniões e informações 

coletadas, a partir das proposições, teoria preliminar e resultados apurados. 

4.2 Instrumentos de coleta e tratamento de dados 

A seguir, evidenciam-se os instrumentos de coleta de dados para mensuração da 

potencial desoneração tributária e impactos positivos nas Demonstrações Financeiras das 

empresas selecionadas, através da introdução da SCP entre as empresas de telecomunicações 

selecionadas e seus respectivos fornecedores, que se presta à clarificação de exequibilidade e 

consistência material da adoção. 

4.2.1 Racional levantamento da desoneração tributária no preço dos fornecedores 

O levantamento de dados das legislações realiza-se fundamentalmente com base 

nas legislações empresarial, tributária e do segmento de telecomunicações, sobretudo, com 

base nas legislações tributárias relativas a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.  

As empresas selecionadas estão entre as empresas, que por seus serviços, embora 

possam advir de adotantes do regime de tributação pelo LR, são mantidas por previsão legal 

na legislação anterior, não gozando da não-cumulatividade, haja vista inciso VIII, do artigo 

10, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (COFINS) e inciso VIII, do artigo 8 º, da Lei 

10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS), o que torna o COFINS e PIS nas aquisição de bens 

e serviços, inteiramente desoneráveis com a introdução de SCP. 

A Tabela 1 sintetiza o intervalo de carga tributária possível de incidir em 

atividades constantes da conjugação do artigo 15 da Lei 9.249/95 e do artigo 17 e 18 da Lei 

Complementar 123, quando da aquisição de fornecedores que estejam nelas previstas, com o 

fito de oportunamente serem compatibilizadas com situações fáticas de operação com os 

mesmos, no sentido de obter intervalos mínimos e máximos em todos os regimes objeto da 

pesquisa para as atividades oriundas de referida conjugação.  
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Tabela  1– Percentuais aplicáveis na receita bruta por atividades para mensuração da 

desoneração tributária nos regimes de tributação pelo LR LP e SN  
Descrição Lucro Real  

(LR) 

Lucro 

Presumido 

(LP) 

Simples 

Nacional  

(SN) 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

 
  

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2.2  Racional levantamento dos dados nas empresas selecionadas 

O levantamento de dados das empresas selecionadas realiza-se fundamentalmente 

com base nas demonstrações financeiras e, sobretudo, com base nas Notas Explicativas das 

mesmas.  

Além disso, no intuito de prospectar dados que permitam inferir enquadramento 

tributário dentro dos moldes idealizados de mensuração da potencial desoneração tributária, 

opera-se a utilização subsidiaria dos demais dados disponíveis das empresas selecionadas 

evidenciados no Quadro 5. 

 Com vistas a realização da pesquisa e a partir das indicações evidenciadas, 

definem-se percentuais mínimos e máximos de tributação em categorias de fornecimento, 

adaptáveis ao longo da pesquisa para atendimento da capacidade informacional. 

Quanto mais dados obtidos, mais preciso será o intervalo e na inadequação, por 

inexistência de intervalo, em razão de diferenças de informação, a imprecisão resolve-se 

através de novo enquadramento que contemple todas as categorias nas quais os bens e 

serviços, nas demonstrações financeiras como custos e despesas, possam estar enquadrados. 

Com efeito, caso na nota explicativa de custos dos serviços e mercadorias 

vendidas, conste uma linha com descrição “serviços contratados com terceiros” e os mesmos 

forem passíveis de enquadramento em mais de uma categoria de intervalo de desoneração 

tributária (que contempla intervalos mínimos e máximos em qualquer um dos regimes de 

tributação), bem como não tenham sido obtidos dados suficientes que permitam assertividade 

da categoria de serviços e/ou em que proporções estariam enquadrados os serviços, utiliza-se 

o menor percentual de tributação possível dos três regimes de tributação presentes nas 

possíveis categorias de serviços, para evidenciar o valor mínimo de tributação, bem como 

procede-se da mesma forma em relação a escolha do maior valor possível de tributação, pelo 

que seguem as Tabelas 2 (enquadramento tributário - dados de custos) e 3 (enquadramento 

tributário - dados de despesas), no sentido de clarificar o procedimento, sendo elaborada uma 

Tabela 2 e uma Tabela 3 para cada uma das empresas pesquisadas.  
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Tabela  2– Enquadramento tributário - dados dos custos das empresas selecionadas  

Descrição Custo nas 

Demonstrações Financeiras 

Enquadramentos Tributários 

Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

    

    

Fonte: Elaborado pelo autor 

Frise-se que na Tabela 2, a primeira coluna, “Descrição Custo nas Demonstrações 

Financeiras”, presta-se à catalogação dos custos, conforme descritos nas Notas Explicativas.  

Na segunda coluna, “Enquadramentos Tributários Possíveis”, evidencia-se o 

possível, ou os possíveis enquadramentos das dotações constantes da primeira coluna, 

depreendido do conteúdo informacional constante dos documentos disponíveis e 

evidenciados, como fontes secundárias de pesquisa, cotejadas em busca de adequação e 

enquadramento com a Tabela 1.   

Com base na segunda coluna, na terceira coluna “Intervalo de Desoneração 

Tributária Enquadramento” catalogam-se os respectivos percentuais constantes da Tabela 1. 

Finalmente na quarta coluna, “Intervalo de Desoneração Tributária Balanceada”, 

destacam-se os percentuais mínimos e máximos de desoneração depreendida da catalogação 

realizada na terceira coluna, vale dizer, depreendida do possível, ou dos possíveis percentuais 

mínimos e máximos de desoneração tributária. 

Tabela  3– Enquadramento tributário - dados das despesas das empresas selecionadas  

Descrição Despesa nas 

Demonstrações Financeiras 

Enquadramentos Tributários 

Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

    

    

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Tabela 3, a primeira coluna, “Descrição Despesa nas Demonstrações 

Financeiras”, presta-se a catalogação das despesas, conforme descritos nas Notas 

Explicativas. 

Quanto à segunda, à terceira e à quarta colunas da Tabela 3, cabem as mesmas 

considerações feitas para a Tabela 2, posto terem as mesmas funções de catalogação racional 

anteriormente evidenciadas, havendo como distinção tão somente o fato de anteriormente 

catalogáveis com base em dotações constantes das Notas Explicativas intituladas como custo, 

sendo na Tabela 3 catalogáveis com base em dotações constantes das Notas Explicativas que 

se caracterizem como despesa, em busca do possível, ou dos possíveis enquadramentos das 
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dotações, depreendido do conteúdo informacional constante dos documentos disponíveis e 

evidenciados nesta pesquisa, como fontes secundárias.  

4.2.3 Racional evidenciação da desoneração tributária SCP (operação mercantil) 

Com base nas duas informações, opera-se a mensuração do valor mínimo e 

máximo de desoneração tributária nas aquisições de bens e serviços nos períodos objeto da 

pesquisa, pelo que segue Tabela 4 (mensuração da desoneração tributária em custos) e 5 

(mensuração da desoneração tributária em despesas), elaboradas para cada empresa 

selecionada. 

Tabela  4– Mensuração da desoneração tributária em custos das empresas selecionadas  

Descrição Custo nas Demonstrações 

Financeiras 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Valor Mínimo de 

Desoneração 

Tributária  

Valor Máximo de 

Desoneração 

Tributária 

    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na Tabela 4 a primeira coluna, “Descrição Custos nas Demonstrações 

Financeiras”, em consonância com a Tabela 2, presta-se a catalogação dos custos, conforme 

descritos nas notas explicativas. 

Por sua vez, na segunda coluna, “Intervalo de Desoneração Tributária 

Balanceada”, igualmente resultante da Tabela 2, destacam-se os percentuais mínimos e 

máximos de desoneração depreendida do possível, ou dos possíveis percentuais mínimos e 

máximos de desoneração tributária. 

A terceira coluna da Tabela 4 evidencia o valor monetário em reais da 

desoneração potencial mínima, originada do possível, ou dos possíveis percentuais mínimos 

de desoneração tributária, ao passo que a quarta coluna, destaca o valor monetário em reais da 

desoneração potencial máxima, resultante do possível, ou dos possíveis percentuais máximos 

de desoneração tributária. 

Tabela  5– Mensuração da desoneração tributária em despesas das empresas selecionadas  

Descrição Despesa nas Demonstrações 

Financeiras 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Valor Mínimo de 

Desoneração 

Tributária  

Valor Máximo de 

Desoneração 

Tributária 

    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 5 a primeira coluna, “Descrição Despesa nas Demonstrações 

Financeiras”, em consonância com a Tabela 3, presta-se à catalogação das despesas, conforme 

descritos nas Notas Explicativas. 

Para a segunda, a terceira e a quarta colunas da Tabela 5, cabem as mesmas 

considerações feitas para a Tabela 4, posto terem as mesmas funções de catalogação. 

4.2.4 Racional evidenciação da desoneração tributária SCP (análise financeira) 

Nesta fase, opera-se a evidenciação das interferências nas demonstrações 

financeiras consolidadas, pelo que seguem Tabelas 6 (desoneração tributária mínima nas 

demonstrações financeiras) e 7 (desoneração tributária máxima nas demonstrações 

financeiras), com destaque de IRPJ e CSLL incidentes, elaboradas para cada ano e empresa 

selecionada. 

Os racionais apresentados nas Tabelas 6 e 7 condensam as alterações resultantes 

do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício, posto evidenciar por meio 

dos grandes grupos (ativo e passivo) e seus grupos (ativo circulante e não circulante, bem 

como passivo circulante e não circulante e também patrimônio líquido), todos os movimentos 

originados das operações consequentes da potencial desoneração tributária. Neste ponto, com 

destaque do IRPJ e CSLL, incidentes sobre a desoneração tributária. 

Todos os fatos contábeis dos movimentos, resultantes da desoneração tributária, 

se encontram textualizados na pesquisa, sendo seus impactos catalogados em um dos grupos 

contábeis (ativo circulante e não circulante, bem como passivo circulante e não circulante e 

também patrimônio líquido), constantes das Tabelas 6 e 7. O grupo do patrimônio líquido 

indica e representa tanto o balanço patrimonial e sua resultante com a desoneração tributária, 

quanto a demonstração de resultado do exercício e mais especificamente, o resultado líquido 

alterado pela referida desoneração e, portanto, o incremento patrimonial obtido com a SCP. 

Tabela  6–Desoneração tributária mínima nas demonstrações financeiras 

Descrição Atual 
Alterações 

Novo  
Ajuste Reclassificação 

Ativo 

    Circulante 

    Não Circulante 

    Passivo 

    Circulante 

    Não Circulante 

    Patrimônio líquido 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Importante esclarecer, que para dar clareza, transparência e consistência, das 

informações financeiras alteradas, são as alterações categorizadas, por convenção, em ajustes 

e reclassificações. Ajustes são aqui consideradas, todas as alterações que repercutem no 

resultado e reclassificações as modificações de contas patrimoniais, sem que, todavia, haja 

comprometimento da consistência do resultado do período e/ou períodos anteriores, caso do 

IRPJ e CSLL, incidentes sobre a desoneração tributária. 

Considerada a desoneração mínima e em consonância com o clarificado 

anteriormente, a primeira coluna da Tabela 6, “Descrição”, evidencia os grandes grupos (ativo 

e passivo), bem como os grupos (ativo circulante e não circulante, bem como passivo 

circulante e não circulante e também patrimônio líquido) que serão a partir da posição 

“Atual”, constante da segunda coluna, modificadas pelas “Alterações”, constantes da terceira 

e quarta colunas, “Ajustes” e “Reclassificação” respectivamente.  

Finalmente a dinâmica resultante da composição analítica oportunizada, culmina 

na quinta coluna, “Novo”, que é a coluna na qual pode-se perceber o incremento patrimonial 

originado da melhoria de resultado obtida com a adoção da SCP, quando comparada com a 

coluna “Atual”, bem como evidenciadas suas composições na terceira e quarta colunas, 

“Ajustes” e “Reclassificações” respectivamente. 

Tabela  7–Desoneração tributária máxima nas demonstrações financeiras 

Descrição Atual 
Alterações 

Novo 
Ajuste Reclassificação 

Ativo 
    

Circulante 
    

Não Circulante 
    

Passivo 
    

Circulante 
    

Não Circulante 
    

Patrimônio Líquido 
    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 ANÁLISES E RESULTADOS DA PESQUISA 

Nesta seção, apresentam-se a efetiva detecção e evidenciação de benefícios 

econômicos e financeiros que podem ser potencialmente usufruídos com a introdução da 

Sociedade em Conta de Participação entre as empresas selecionadas e seus fornecedores de 

bens e serviços, considerando os dados dos exercícios financeiros 2009 a 2011, 

fundamentadas em análises realizadas bem como seus resultados consistentes na mensuração 

da potencial desoneração tributária e impactos positivos nas demonstrações financeiras, 

dividindo-se a mesma em três subseções, sendo a primeira a 1ª e a 2ª dedicadas a estruturação 

da desoneração tributária e seus percentuais com a introdução de SCP no preço dos 

fornecedores e a 3ª exibe a descrição dos resultados da análise nas empresas.   

5.1 Desoneração tributária SCP no preço dos fornecedores 

O benefício da adoção de SCP está proporcionalmente relacionado aos diversos 

aspectos até então tratados, e intrinsecamente relacionados aos regimes de tributação dos 

sócios componentes da Sociedade em Conta de Participação, bem como aos benefícios fiscais 

usufruídos por cada um deles, devendo ser tomada pelo menos por categoria de operação. 

Por sua vez, conforme já referido nesta pesquisa, a adoção de SCP, em 

substituição à tradição que permeia a vasta imensidão das relações comerciais, atualmente em 

operação, tratando o anterior fornecedor, como sócio participante, e o adquirente como sócio 

ostensivo, deve estar acompanhada de estudo, aprofundado e sistêmico em inúmeras 

situações, sobretudo nas que, tanto o potencial sócio participante quanto o ostensivo, tenha 

regime de tributação pelo Lucro Real. 

A necessidade de avaliação aprofundada e sistematizada se deve 

fundamentalmente aos seguintes fatos: 

a)  o objetivo da adoção da Sociedade em Conta de Participação é desonerar tornar 

recuperáveis tributos constantes do custo de aquisição junto a fornecedores, 

que em situação normal não são recuperáveis, desonerando assim a cadeia 

produtiva; 

b)  quando o potencial sócio ostensivo tem como regime de apuração o Lucro 

Real, via de regra, todo o ônus tributário da cadeia produtiva é recuperável, 

(exceção para os casos de aquisições realizadas de fornecedores que tenham 

como regime de tributação o Simples Nacional); 
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c)  os incentivos fiscais do sócio ostensivo, tais como incentivo federal de redução 

do IRPJ (isenção do IRPJ sobre Lucro da Exploração), bem como os de 

dedução do IRPJ e incentivos estaduais de fomento do desenvolvimento 

industrial, conjugados a outras particularidades, do potencial sócio ostensivo e 

do potencial sócio participante, justificam a adoção da medida quando o 

potencial sócio ostensivo tem regime de apuração tributária pelo Lucro Real, 

podendo assim viabilizar efetiva redução de tributos, constantes do custo de 

aquisição com fornecedores. 

Nas aquisições realizadas de fornecedores sujeitos ao Simples Nacional, não são 

recuperáveis tributos (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, INSS, IPI e/ou ICMS ou ISS), salvo no que 

se refere a IRPJ e CSLL e de forma parcial, quando o adquirente adota como regime de 

apuração o Lucro Real. Recuperação esta, realizada indiretamente, ao percentual do IRPJ e 

CSLL, sobre o valor da aquisição feita com o fornecedor, haja vista que sendo o gasto 

realizado pelo adquirente, dedutível, o será também o tributo não recuperável, embutido no 

custo de aquisição do produto ou serviço. 

Quando o fornecedor tem como regime de apuração o Lucro Presumido e o 

adquirente tem como regime de apuração o Lucro Presumido, nenhum tributo federal é 

recuperado, estando por sua vez onerado o custo de aquisição. 

Ademais em relação ao COFINS e PIS, conforme já evidenciado nesta pesquisa, 

existem situações específicas apartadas do cenário geral, que requerem tratamento 

diferenciado, independentemente do regime de apuração em que se encontrem, não tendo, por 

conseguinte, referidas situações, no mais das vezes potencialidade de geração de benefícios. 

Em razão do fato gerador do IPI não manter relação com a composição societária 

de uma empresa, não atende a critérios, no sentido de que seja concentrada a tributação na 

Sociedade em Conta de Participação. Vale dizer, não existe previsão de suspensão de IPI para 

esta situação. 

Todavia, existe possibilidade de ser reduzido o IPI, haja vista que o eventual 

produto destinado à integralização de capital do sócio pode ser utilizado na transferência de 

propriedade, pelo custo de produção do outrora fornecedor, que retirará a diferença entre o 

preço praticado no mercado e o custo de produção, por intermédio da participação nos lucros. 

Com efeito, isoladamente quanto ao IPI, é pouco provável haver benefícios 

oriundos da desoneração tributária, oportunizada pela constituição de SCP entre adquirente e 

fornecedor, posto que a hipótese de incidência tributária do mesmo é fundamentalmente 
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vinculada à produção, existindo a mesma independentemente da tradição de circulação ou 

comercialização, ocorrente no caso de ICMS. 

Por sua vez, o ICMS tem sua incidência vinculada a operações relacionadas à 

circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicações, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior.  

Desta forma, a mercadoria destinada à SCP poderá ser integralizada ao custo de 

aquisição do sócio, anteriormente tomado como fornecedor, que receberá a diferença entre o 

seu preço de venda normalmente praticado e o custo de aquisição utilizado para integralização 

de capital, através de participação nos lucros, haja vista que a operação não se caracteriza 

como atividade de mercância, por não ter finalidade de lucro. 

Mediante esta adoção, fica reduzido o ônus tributário de ICMS, sendo mais 

vantajosa em operações nas quais os sócios ostensivos adquirem de outros Estados e pagam o 

ICMS interestadual nas entradas, tendo suas saídas voltadas ao mercado internacional, bem 

como em situações em que o antigo adquirente não seja contribuinte do ICMS, ou possua 

incentivos fiscais estaduais calculados sobre o saldo de ICMS constante do Livro de 

Apuração. 

Por sua vez, no caso do ICMS, existe possibilidade de ser oportunizada 

desoneração tributária, com a adoção de SCP entre o adquirente e fornecedor, muito embora 

referido tributo seja não cumulativo, objetivamente quando da existência de incentivos fiscais 

incidentes sobre o saldo devedor do tributo, que resultam em vantagem financeira, caso a 

entrada seja desonerada e o fornecedor não goze de incentivo, ou ainda que goze, quando seja 

menor do que o do adquirente, no caso de empresas com suas operações com clientes voltadas 

para o exterior, situação em que inexistente incidência do tributo, conjugada com aquisições 

realizadas no mercado nacional, sobretudo em operações interestaduais. 

Relativamente aos benefícios de referida medida em demais tributos dos âmbitos 

Estadual e Municipal, destaca-se como mais objetivo operacionalmente, o benefício em 

relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), caso o fornecedor seja de 

serviço; nos demais casos é igualmente necessária uma avaliação personalizada e de 

composição sistêmica do processo. 

Consideradas estas situações específicas e outras que necessitam de maior 

aprofundamento fático, podem-se construir elaborações racionais amplas, primeiramente de 

custos tributários inerentes as aquisições como um todo nos diversos regimes de tributação e 

para as diversas operações, para na sequencia apresentar cenário fático de potencial 
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desoneração, a partir de tabelas elaboradas para este fim e que viabilizam sustentação para a 

pesquisa. 

5.2  Percentuais de desoneração tributária SCP no preço dos fornecedores 

Nesta fase da pesquisa, pretende-se apresentar a exequibilidade de desoneração 

tributária inerente à aquisição de bens e serviços tomando-se por base os regimes de 

tributação operantes entre fornecedores e adquirentes, em função da análise da aquisição de 

bens e serviços, a partir fundamentalmente da mensuração do ônus tributário inerente ao 

fornecedor, tomando-se por base seu regime de tributação. 

Neste sentido, busca-se aqui clarificar a desoneração tributária inerente a IRPJ, 

CSLL, COFINS e PIS, mediante detecção de quais comportamentos o IRPJ, CSLL, COFINS 

e PIS, tem nas operações mercantis entre adquirentes e fornecedores de bens e serviços, 

operantes nos regimes tributários federais de Lucro Real (LR) e Lucro Presumido (LP), 

vigentes. 

Em complemento das percepções que podem ser objetivadas, serão tratados os 

comportamentos percebidos no IRPJ, CSLL, COFINS PIS, INSS, IPI, ICMS e ISS nos casos 

em que o fornecedor tenha como regime de tributação o Simples Nacional (SN). 

Com efeito, pretende-se instrumentalizar nesta etapa da pesquisa, a mensuração da 

potencial desoneração da carga tributária no custo de aquisição de bens e/ou serviços, através 

da gestão tributária de aquisições consistente na adoção da Sociedade em Conta de 

Participação, predominantemente vinculada aos seguintes aspectos: regimes de tributação 

adotados pelo fornecedor e empresas selecionadas; bens e/ou serviços demandados pelas 

empresas selecionadas e fornecidos pelo fornecedor; e, faturamento do fornecedor. 

5.2.1  Tributação (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS) no preço dos fornecedores de bens e 

serviços no Lucro Real (LR) e Lucro Presumido (LP) em aquisições realizadas por 

empresas de telecomunicações 

A Tabela 8 condensa os percentuais de carga tributária e as bases de cálculo, no 

que tange ao IR, CSLL, COFINS e PIS para dois dos regimes de tributação, potencialmente 

adotáveis por contribuintes regulares e que foram acuradamente tratados nesta pesquisa, vale 

dizer, Lucro Real (LR) e Lucro Presumido (LP).  
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A Tabela 8 descreve como colunas os respectivos tributos ora tratados (IR, 

AIRPJ, CSLL, COFINS e PIS), ao passo que as linhas, as respectivas bases de cálculo, e 

alíquotas, nos regimes de apuração Lucro Real (LR) e Lucro Presumido (LP).  

Tabela 8– Bases de cálculo e alíquotas Gerais de IR, AIRPJ, CSLL, COFINS e PIS nos 

regimes de tributação Lucro Real (LR) e Lucro Presumido(LP) 
Descrição  IR  AIRPJ  CSLL  COFINS  PIS  

Lucro Real  
 

   

Base LR 
Resultado 

Real 
Resultado Real 

Resultado 

Real 
Receita Receita 

Alíquota LR  15,00% 10,00% 

excedente R$ 

240.000 ano  

9,00% 0,00%-10,80% 0,00%-2,30% 

Lucro Presumido      

Base LP  Resultado 

Presumido 

%/Atividade 

Resultado 

Presumido 

%/Atividade 

Resultado 

Presumido 

%/Atividade 

Receita Receita 

Alíquota LP  15,00% 10,00% 

excedente R$ 

240.000 ano  

9,00% 0,00%-10,80% 0,00%-2,30 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Importante esclarecer que na descrição “Base LR”, constante da coluna 1 linha 2, 

a descrição “Resultado Real” constante das colunas 2, 3 e 4, é considerada como o cotejo 

entre receitas e despesas ajustadas pelas adições e exclusões pertinentes ao LR, ao passo que  

na descrição “Base LP”, constante da coluna 1 linha 4, a descrição “Resultado Presumido”, 

constante das colunas 2, 3 e 4, é considerada como a presunção de lucro sobre as receitas 

pertinentes ao LP. Ademais, nas descrições, “Base LR”, constante da coluna 1 linha 2 e “Base 

LP”, constante da coluna 1, linha 4, a descrição “Receita” constante das colunas 5 e 6, é 

considerada como os valores de receitas pertinentes ao LR e LP. 

O artigo 10 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que alterou a Lei 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, estabelece que receitas permanecem sujeitas à cumulatividade do 

COFINS, ainda que inserida no regime de apuração pelo LR. A definição legal impacta o 

segmento da pesquisa na medida em que aquisições realizadas junto a fornecedores destes 

serviços possuem percentual distinto de desoneração, já estando previsto nas faixas mínimas e 

máximas do referido tributo, estabelecidas na Tabela anterior. 

Igualmente, segundo o artigo 8, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 

permanecem sujeitas a cumulatividade do PIS, ainda que inserida no regime de apuração pelo 

LR, entre outras, as receitas de pessoas jurídicas decorrentes, da prestação de serviços de 

telecomunicações, jornalísticos e de radiodifusão sonora e de sons e imagens que também já 

se encontram previstos nas faixas mínimas e máximas, estabelecidas na Tabela 8. 
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Os percentuais de COFINS (0% a 10,80%) e PIS (0% a 2,30%), destacados na 

Tabela 8, variam conforme comportamento apresentado, em razão de possível regime 

monofásico e de substituição tributária, existente em produtos adquiridos de importadores e 

produtores que podem ser objeto de SCP, pelo que segue a Tabela 9 com circunstâncias 

materiais que caracterizam essas formas de tributação. 

Tabela 9– Alíquotas de COFINS e PIS monofásico e substituição tributária 

Produto Contribuinte Base Legal 
Percentual 

COFINS 

Percentual 

PIS 

Medicamento 
Fabricantes e 

Importadores 
Lei 10.147/2000, artigos 1 e 2 9,90% 2,10% 

Produto de Perfumaria, 

de toucador ou higiene 

pessoal 

Fabricantes e 

Importadores 
Lei 10.147/2000, artigos 1 e 2 10,30% 2,20% 

Águas refrescos 

refrigerantes e cervejas  

Fabricantes e 

Importadores 

Lei 10.833/2003, artigo 54 A, B, I e 

J. Possibilidade de Regime 

Especial 

16,65% 3,5% 

Máquinas e Veículos 
Fabricantes e 

Importadores 
Lei 10.485/2002, artigo 1 9,60% 2,00% 

Autopeças e 

componentes nas vendas 

para fabricantes 

Fabricantes e 

Importadores 
Lei 10.485/2002, artigo 3 7,60% 1,65% 

Autopeças e 

componentes nas vendas 

para comerciantes e 

consumidores 

Fabricantes e 

Importadores 
Lei 10.485/2002, artigo 3 10,80% 2,30% 

Pneus e Câmaras de ar 
Fabricantes e 

Importadores 
Lei 10.485/2002, artigo 5 9,50% 2,00% 

Cigarros – Substituição 

Tributária referente ao 

tributo devido pelo 

varejista não alçando o 

atacadista 

Fabricantes e 

Importadores 
Decreto 4.524/2002, artigos 4 e 47 1,18% 1,38% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com efeito, apenas na venda para comerciantes e consumidores de autopeças e 

componentes pode haver potencial desoneração tributária, haja vista que embora em regime 

monofásico, existe a possibilidade de ser vendido diretamente ao consumidor, que no caso, 

são as empresas selecionadas. Quanto aos demais produtos é inexequível a desoneração, posto 

que impossível ao fornecedor atacadista ou varejista desonerar a cadeia, por não ser este 

produtor ou importador dos produtos.  

Embora se tenham evidenciado nas Tabelas 8 e 9 as alíquotas, as bases de cálculo 

variam e merecem atenção para a concreta apuração de cada um dos tributos tratados. Assim, 

as Tabelas 10, 11 e 12, construídas com base nas atividades descritas no artigo 15 da Lei 

9.249, de 25 de dezembro de 1995, incidentes sobre a receita bruta auferida, constituem-se 

como modelo padrão de comparabilidade tributária nos regimes de tributação LR e LP. 
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Segue respectivamente nas Tabelas 10, 11 e 12, composição racional das bases de 

cálculo nos dois regimes de tributação interferentes na carga tributária embutida nas 

aquisições de bens e serviços, vale dizer, Lucro Real (LR) e Lucro Presumido (LP), bem 

como para cada um dos tributos ora evidenciados, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. 

Tabela 10– Bases de cálculo do IRPJ pelos regimes de tributação LR e LP 
Descrição Margem de Lucro 

Real Rec-Desp+/-

Ajustes=(LR) 

Margem de Lucro 

Presumido (LP) 

Venda de Mercadorias Produtos e Imóveis LR(IRPJ)/Receita=X% 8,00% 

Venda Para Consumo de Combustíveis LR(IRPJ)/Receita=X% 1,60% 

Serviços de Transporte exceto de carga LR(IRPJ)/Receita=X% 16,00% 

Serviços de Transporte de carga LR(IRPJ)/Receita=X% 8,00% 

Serviços em geral até R$ 120.000,00 exceto serviços 

hospitalares, de transporte e de profissões regulamentadas 

(artigo 40, Lei 9.250/95) 

LR(IRPJ)/Receita=X% 16,00% 

Serviços em geral LR(IRPJ)/Receita=X% 32,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Tabela 11, apresenta-se racional de obtenção das bases de cálculo da CSLL 

sobre a receita bruta, nos regimes tributação LR e LP, significando “BC”, base de cálculo, 

segundo a mesma descrição de atividades constante da Tabela 10, no sentido de 

oportunamente serem os resultados integrados e comparados. 

Tabela 11– Bases de cálculo do CSLL pelos regimes de tributação LR e LP 
Descrição Margem de Lucro 

Real Rec-Desp+/-

Ajustes=(LR) 

Margem de Lucro 

Presumido (LP) 

Venda de Mercadorias  Produtos e Imóveis BC(CSLL)/Receita=X% 12,00% 

Venda Para Consumo de Combustíveis BC(CSLL)/Receita=X% 12,00% 

Serviços de Transporte exceto de carga BC(CSLL)/Receita=X% 12,00% 

Serviços de Transporte de carga BC(CSLL)/Receita=X% 12,00% 

Serviços em geral até R$ 120.000,00 exceto serviços 

hospitalares, de transporte e de profissões regulamentadas 

(artigo 40, Lei 9.250/95) 

BC(CSLL)/Receita=X% 12,00% 

Serviços em geral BC(CSLL)/Receita=X% 32,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Tabela 12, são destacados os percentuais específicos aplicáveis sobre a receita 

bruta, no sentido de obter as bases de cálculo para a COFINS e PIS, nos regimes de tributação 

LR e LP, existindo situações específicas apartadas do cenário geral, posto possuírem 

tratamento diferenciado em relação ao COFINS e PIS, que independem do regime de 

tributação da organização fornecedora. 

Com efeito, são aqui tratados os aspectos gerais dirigidos aos bens e serviços 

adquiridos por empresas do segmento de telecomunicações, com possibilidade de aplicação 
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aos custos de serviços prestados e mercadorias vendidas destas empresas, para mensuração da 

carga tributária nas aquisições realizadas, não obstante existentes as situações apartadas 

referidas. 

Tabela 12– Bases de cálculo do COFINS e PIS pelos regimes de tributação LR e LP 
Descrição Margem de Lucro  

Real (LR) 

Margem de Lucro 

Presumido (LP) 

Venda de Mercadorias Produtos e Imóveis 100,00% 100,00% 

Venda Para Consumo de Combustíveis 0,00% 0,00% 

Serviços de Transporte exceto de carga 100,00% 100,00% 

Serviços de Transporte de carga 100,00% 100,00% 

Serviços em geral até R$ 120.000,00 exceto serviços 

hospitalares, de transporte e de profissões regulamentadas 

(artigo 40, Lei 9.250/95) 

 

100,00% 

 

100,00% 

Serviços em geral 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Mediante integração dos referidos regimes as atividades descritas no artigo 15 da 

Lei 9.249/95, bem como clarificação tanto da legislação tributária, quanto de sua estruturação 

racional, apresenta-se a seguir a efetiva mensuração da carga tributária inerente aos regimes 

de tributação pelo LR e LP, no sentido de extrair sua proporção em relação a receita bruta, 

considerando o custo tributário inerente a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, nas várias operações 

entre adquirentes e fornecedores de bens e serviços, que estejam inseridos nestes regimes de 

tributação e pertinentes as aquisições realizadas pelas empresas de telecomunicações.  

5.2.2  Relação percentual da receita bruta com a carga tributária de IRPJ, CSLL, COFINS 

e PIS no regime de tributação pelo Lucro Real 

Conforme já evidenciado, o IRPJ possui dois percentuais e com bases de cálculos 

distintas, vale dizer o IRPJ ao percentual de 15% sobre o lucro tributável e o percentual de 

10% sobre o valor do lucro tributável que exceder a R$ 240.000,00 por ano.  

Desta forma, se o valor do lucro tributável for até 240.000,00 tem-se apenas a 

tributação de 15%, podendo a mesma a partir disso chegar a quase 25% por conta do adicional 

(AIR), sendo este percentual uma variável que se comportará em função do quanto excedido 

estará o valor de R$ 240.000,00. Valor este sobre o qual incidirá o percentual do AIR de 10%.  

Como o valor do lucro tributável no regime de tributação pelo lucro real é infinito, 

pode-se chegar a quase 25% do lucro tributável, vale dizer, 24,99...%, sendo seu valor mínimo 

15%, criando esta situação um intervalo de variação na tributação do lucro tributável. 
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Quanto a CSLL não existe esta particularidade intervalar, incidindo sobre o lucro 

tributável deste tributo à alíquota de 9% e relativamente ao COFINS e PIS, também incidentes 

suas alíquotas, sobre suas respectivas bases de cálculos, pelo que segue Tabela 13 com este 

racional, devendo ser considerado “BC”, antes de cada sigla do tributo, como base de cálculo: 

Tabela 13– Percentuais aplicáveis na receita bruta por atividades para obtenção da carga 

tributária (IRPJ,CSLL,COFINS e PIS), no regime de tributação LR 

Descrição IRPJ CSLL COFINS PIS 

Venda de 

Mercadorias 

Produtos e Imóveis 

((LR)x 

(15,00%-24,99...%)) 

/(Receita Bruta) 

((BCCSLL)x(9,00%

))/(Receita Bruta) 

((BCCOFINS)x 

(0,00%-10,80%)) / 

(Receita Bruta) 

((BCPIS)x(0,00%-

2,30%))/ 

(Receita Bruta) 

Venda Para 

Consumo de 

Combustíveis 

((LR)x 

(15,00%-24,99...%)) 

/(Receita Bruta) 

((BCCSLL)x(9,00%

))/(Receita Bruta) 

Sujeito a 

Substituição 

Sujeito a 

Substituição 

Serviços de 

Transporte exceto de 

carga 

((LR)x 

(15,00%-24,99...%)) 

/(Receita Bruta) 

((BCCSLL)x(9,00%

))/(Receita Bruta) 

((BCCOFINS)x 

(3,00%-7,60%)) / 

(Receita Bruta) 

((BCPIS)x 1,65%)/ 

(Receita Bruta) 

Serviços de 

Transporte de carga 

((LR)x 

(15,00%-24,99...%)) 

/(Receita Bruta) 

((BCCSLL)x(9,00%

))/(Receita Bruta) 

((BCCOFINS)x 

7,60%)/(Receita 

Bruta) 

((BCPIS)x1,65%)/ 

(Receita Bruta) 

Serviços em geral 

até R$ 120.000,00, 

exceto serviços 

hospitalares, de 

transporte e de 

profissões 

regulamentadas 

(artigo 40, Lei 

9.250/95) 

((LR)x 

(15,00%-24,99...%)) 

/(Receita Bruta) 

((BCCSLL)x(9,00%

))/(Receita Bruta) 

((BCCOFINS)x 

(3,00%-7,60%)) / 

(Receita Bruta) 

((BCPIS)x 

(0,65%-1,65%))/ 

(Receita Bruta) 

Serviços em geral 

((LR)x 

(15,00%-24,99...%)) 

/(Receita Bruta) 

((BCCSLL)x(9,00%

))/(Receita Bruta) 

((BCCOFINS)x 

(3,00%-7,60%))/ 

(Receita Bruta) 

((BCPIS)x(0,65%-

1,65%))/(Receita 

Bruta) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Apresenta-se o racional necessário em razão de serem inúmeras as variáveis na 

prospecção da carga tributária de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS para regime de LR.  

5.2.3  Relação percentual da receita bruta com a carga tributária de IRPJ, CSLL, COFINS 

e PIS no regime de tributação pelo Lucro Presumido 

Diferentemente do LR, no LP a mensuração da carga tributária nas aquisições é 

mais objetiva, sendo mais facilmente prospectada a carga tributária nas aquisições realizadas 

junto a fornecedores. Todavia em razão da variável intervalar mencionada no item anterior, 

quanto ao AIRPJ, o percentual do IRPJ pode ser de no mínimo 15%, situação em que não 

existe AIRPJ, podendo chegar até o percentual máximo de 24,84%.  
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O percentual máximo alcançável de 24,84% de IR em conjunto com AIRPJ, 

diferente, portanto, do percentual máximo possível de ser alcançado no regime de LR 

(24,99...%), se deve ao fato do limite para opção pelo Lucro Presumido ser de R$ 

48.000.000,00, que difere do LR, haja vista que lá o lucro tributável não possui limites de 

valor para tributação, podendo optar-se pelo regime de LR com qualquer valor tendente ao 

infinito. As Tabelas 14, 15, 16, 17, 18 e 19, mensuram a carga tributária pelo LP. 

Tabela 14– Venda de mercadorias e produto e imóveis 
 

Tabela 15– Venda para consumo de combustíveis 
Descrição Margem 

de Lucro 

s/Receita 

Alíquota 

do 

Tributo 

% Final 

s/Receita 

Mínimo 
(Sem 

AIRPJ) 

% Final 

s/Receita 

Máximo 
(Com 

AIRPJ) 

  Descrição Margem de 

Lucro 

s/Receita 

Alíquota 

do 

Tributo 

% Final 

s/Receita 

Mínimo 
(Sem 

AIRPJ) 

% Final 

s/Receita 

Máximo 
(Com 

AIRPJ) 

IRPJ 8,00% 15,00% 1,20% 1,95%   IRPJ 1,60% 15,00% 0,24% 0,35% 

CSLL 12,00% 9,00% 1,08% 1,08%   CSLL 12,00% 9,00% 1,08% 1,08% 

COFINS 100,00% 3,00% 0,00% 10,80%   COFINS 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 

PIS 100,00% 0,65% 0,00% 2,30%   PIS 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 

TOTAL     2,28% 16,13%   TOTAL     1,32% 1,43% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 16– Serviços de transporte exceto de carga 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela  17– Serviços de transporte de carga 
Descrição Margem 

de Lucro 
s/Receita 

Alíquota 

do 
Tributo 

% Final 

s/Receita 
Mínimo 

(Sem 

AIRPJ) 

% Final 

s/Receita 
Máximo 

(Com 

AIRPJ) 

 Descrição Margem de 

Lucro 
s/Receita 

Alíquota 

do 
Tributo 

% Final 

s/Receita 
Mínimo 

(Sem 

AIRPJ) 

% Final 

s/Receita 
Máximo 

(Com 

AIRPJ) 

IRPJ 16,00% 15,00% 2,40% 3,95%  IRPJ 8,00% 15,00% 1,20% 1,95% 

CSLL 12,00% 9,00% 1,08% 1,08%  CSLL 12,00% 9,00% 1,08% 1,08% 

COFINS 100,00% 3,00% 3,00% 3,00%  COFINS 100,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

PIS 100,00% 0,65% 0,65% 0,65%  PIS 100,00% 0,65% 0,65% 0,65% 

TOTAL     7,13% 8,68%  TOTAL     5,93% 6,68% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 18– Serviços em geral até R$ 120.000,00, 

exceto serviços hospitalares, de transporte e de 

profissões regulamentadas 

  

 

Tabela  19– Serviços em geral 
Descrição Margem 

de Lucro 

s/Receit
a 

Alíquota 

do 

Tributo 

% Final 

s/Receita 

Mínimo 
(Sem 

AIRPJ) 

% Final 

s/Receita 

Máximo 
(Com 

AIRPJ) 

 Descrição Margem 

de Lucro 

s/Receita 

Alíquota 

do 

Tributo 

% Final 

s/Receita 

Mínimo 
(Sem 

AIRPJ) 

% Final 

s/Receita 

Máximo 
(Com 

AIRPJ) 

IRPJ 16,00% 15,00% 2,40% 2,40%  IRPJ 32,00% 15,00% 4,80% 7,95% 

CSLL 32,00% 9,00% 2,88% 2,88%  CSLL 32,00% 9,00% 2,88% 2,88% 

COFINS 100,00% 3,00% 3,00% 3,00%  COFINS 100,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

PIS 100,00% 0,65% 0,65% 0,65%  PIS 100,00% 0,65% 0,65% 0,65% 

TOTAL     8,93% 8,93%  TOTAL     11,33% 14,48% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

A Tabela 20, a seguir, sintetiza o intervalo de carga tributária possível de incidir 

em cada uma das atividades constantes do artigo 15 da Lei 9.249/95, quando da aquisição de 

fornecedores que estejam lá previstos, com o fito de oportunamente serem compatibilizadas 

com situações fáticas de operação com os mesmos. Frise-se que as faixas mínimas e máximas 

de tributação, consoante já referido se devem a situação de IRPJ, posto que existente 
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potencialidade de incidência de AIRPJ, nas aquisições realizadas junto a fornecedores neste 

regime de tributação. 

Tabela 20– Percentuais aplicáveis na receita bruta por atividades para obtenção da carga 

tributária (IRPJ,CSLL,COFINS e PIS), no regime de tributação LP 

Descrição IRPJ CSLL COFINS PIS TOTAL 

Venda de Mercadorias, Produtos e 

Imóveis 
1,20%-1,95% 1,08% 0,00%-10,80% 0,00%-2,30% 2,28%-16,13% 

Venda Para Consumo de Combustíveis 0,24%-0,35% 1,08% 0,00% 0,00% 1,32%-1,43% 

Serviços de Transporte exceto de carga 2,40%-3,95% 1,08% 3,00% 0,65% 7,13%-8,68% 

Serviços de Transporte de carga 1,20%-1,95% 1,08% 3,00% 0,65% 5,93%-6,68% 

Serviços em geral até R$ 120.000,00, 

exceto serviços hospitalares, de 

transporte e de profissões 
regulamentadas (artigo 40, Lei 

9.250/95) 

2,40%-2,40% 2,88% 3,00% 0,65% 8,93%-8,93% 

Serviços em geral 4,80%-7,95% 2,88% 3,00% 0,65% 11,33%-14,48% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2.4   Comparação da carga tributária com a receita bruta dos fornecedores de bens                                       

e serviços nos regimes de tributação LR e LP para IRPJ, CSLL, COFINS e PIS 

Existe desoneração tributária, dependente dos regimes de tributação dos 

fornecedores e adquirentes, atividades fornecidas pelos demandados e faturamento do 

fornecedor. Na Tabela 21, integram-se as variáveis, para melhor esclarecer a carga tributaria. 

Tabela  21– Percentuais aplicáveis na receita bruta por atividades para mensuração da carga 

tributária total (IRPJ,CSLL,COFINS e PIS), nos regimes de tributação LR e LP 

Descrição 
Lucro Real 

(LR) 

Lucro Presumido 

(LP) 

Venda de Mercadorias Produtos e 

Imóveis 

(((LR)x(15,00%-

24,99...%))+((BCCSLL)x(9,00%))+((BCCOFINS)x( 

7,60%-10,80%))+ ((BCPIS)x(1,65%-2,30%)))/(Receita Bruta) 

2,28%-16,13% 

Venda Para Consumo de 

Combustíveis 
(((LR)x(15,00%-24,99...%))+((BCCSLL)x(9,00%)))/(Receita Bruta) 1,32%-1,43% 

Serviços de Transporte exceto de 

carga 

(((LR)x(15,00%-

24,99...%))+((BCCSLL)x(9,00%))+((BCCOFINS)x( 

3,00%-7,60%))+ ((BCPIS)x(1,65%)))/(Receita Bruta) 

7,13%-8,68% 

Serviços de Transporte de carga 

(((LR)x(15,00%-

24,99...%))+((BCCSLL)x(9,00%))+((BCCOFINS)x( 

7,60%))+ ((BCPIS)x(1,65%)))/(Receita Bruta) 

5,93%-6,68% 

Serviços em geral até R$ 

120.000,00, exceto serviços 

hospitalares, de transporte e de 

profissões regulamentadas 

(((LR)x(15,00%-

24,99...%))+((BCCSLL)x(9,00%))+((BCCOFINS)x( 

3,00-7,60%))+ ((BCPIS)x(0,65%-1,65%)))/(Receita Bruta) 

8,93%-8,93% 

Serviços em geral 

(((LR)x(15,00%-

24,99...%))+((BCCSLL)x(9,00%))+((BCCOFINS)x( 

3,00%-7,60%))+ ((BCPIS)x(0,65%-1,65%)))/(Receita Bruta) 

11,33%-14,48% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2.5    Relação percentual da receita bruta com a carga tributária de IRPJ, CSLL, 

COFINS, PIS, INSS, IPI, ICMS e  ISS, no regime de tributação pelo Simples 

Nacional 

Saliente-se que a Tabela 22, foi construída, a partir da totalização de IRPJ, CSLL, 

COFINS, PIS, INSS, IPI, ICMS e ISS pertinentes e atribuídos, a cada segmento determinado 

pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Assim, a Tabela 22, a seguir, 

consolida percentuais máximos e mínimos em cada atividade e no caso dos serviços em cada 

faixa de faturamento, tomando por base, inclusive, particularidades inerentes.  

Os percentuais são divididos em três atividades: comércio, indústria e serviços e 

variam fundamentalmente em função das categorias, embora mantenham as mesmas faixas de 

faturamento. As variações se devem aos tributos de cada atividade; no comércio existe ICMS, 

mas não há IPI e ISS; na indústria há IPI e ICMS, mas não há ISS; e nos serviços há ISS, mas 

não há IPI e ICMS, salvo quanto ao serviço de industrialização que contém ISS e IPI. Assim, 

todos os tributos ora constantes, congregam aquisições que embutem carga tributária 

cumulativa e, portanto, não compensável em operações subsequentes. 

Tabela 22– Percentuais nas atividades sobre a receita bruta (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, 

INSS, IPI, ICMS e ISS) no  regime de tributação SN  

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Comércio Indústria Serviços 

Até 180.000,00 4,00% 4,50% 4,50%-22,50% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 5,97% 6,54%-22,52% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 7,34% 7,70%-22,55% 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 8,04% 8,49%-22,95% 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 8,10% 8,97%-23,15% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 8,78% 9,78%-23,45% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 8,86% 10,26%-23,55% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 8,95% 10,76%-23,62% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 9,53% 11,51%-23,72% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 9,62% 12,00%-23,86% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 10,45% 12,80%-23,96% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 10,54% 13,25%-24,06% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 10,63% 13,70%-24,26% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 10,73% 14,15%-24,56% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 10,82% 14,60%-25,70% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 11,73% 15,05%-26,20% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 11,82% 15,50%-26,70% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 11,92% 15,95%-27,20% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 12,01% 16,40%-27,50% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 12,11% 16,85%-27,90% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2.6 Levantamento Percentuais de desoneração da tributação no preço dos fornecedores 

O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) tem como fato gerador a 

prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003, sendo suas alíquotas mínimas e máximas, estabelecidas em consonância com Inciso I, 

do parágrafo 3º, do artigo 156 da Constituição Federal, na Lei Complementar 116/2003, 

clarificando a mesma somente a alíquota máxima de 5% (potencialmente incidente sobre 

todos os serviços listados). Assim, as alíquotas mínimas e máximas variam entre 0% e 5% 

para os regimes de tributação LR e LP, posto que no caso do SN, há incidência especifica. 

As empresas selecionadas estão entre os segmentos, que por seus serviços, embora 

possam advir de adotantes do regime de tributação pelo LR, são mantidas por previsão legal 

na legislação anterior, não gozando da não-cumulatividade, haja vista inciso VIII, do artigo 

10, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (COFINS) e inciso VIII, do artigo 8 º, da Lei 

10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS), o que torna o COFINS e PIS nas aquisição de bens 

e serviços, inteiramente desoneráveis com a introdução de SCP. 

Frise-se também a existência de inúmeras circunstâncias que caracterizam 

impossibilidade dos fornecedores e, por conseguinte, seus fornecimentos estarem inseridos 

nos regimes de tributação pelo LP e SN, sendo, portanto, mais delimitado e específico, o 

intervalo de tributação mínima e máxima em referidas situações, consideradas as atividades 

que podem ser fornecidas e que são excluídas destes regimes. 

Com efeito, conforme referido nesta pesquisa não podem optar pelo LP, empresas 

cujas atividades sejam de instituições financeiras, ou equiparadas e factoring. 

Também não podem optar pelo SN, empresa: com as mesmas atividades proibidas 

no LP; que preste serviço de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual;  que 

seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica; que exerça 

atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; que exerça atividade de 

importação de combustíveis; que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: 

cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, 

explosivos e detonantes; bebidas refrigerantes preparações compostas não alcoólicas e cerveja 

sem álcool; que realize atividade de consultoria; e, que realize atividade de locação de 

imóveis próprios, exceto quando se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS; 

A Tabela 23 sintetiza o intervalo de carga tributária possível de incidir em cada 

uma das atividades constantes da conjugação do artigo 15 da Lei 9.249/95 e do artigo 17 e 18 

da Lei Complementar 123, quando da aquisição de fornecedores que estejam nelas previstas, 
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com o fito de oportunamente serem compatibilizadas com situações fáticas de operação com 

os mesmos, existindo intervalos mínimos e máximos em todos os regimes objeto da pesquisa.  

Tabela  23– Percentuais aplicáveis na receita bruta por atividades para mensuração da 

desoneração tributária de (IRPJ,CSLL,COFINS,PIS e ISS) nos regimes de tributação pelo LR e 

LP e de (IRPJ,CSLL,COFINS,PIS,INSS,IPI,ICMS e ISS) no regime de tributação SN  
Descrição Lucro Real  

(LR) 

Lucro 

Presumido 

(LP) 

Simples 

Nacional  

(SN) 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Venda de Importação Automóveis, 

Motocicletas  
9,25%-9,25% 2,28%-6,68% Não Optante 2,28%-9,25% 

Venda de Importação Autopeças e 

Componentes 
13,10%-13,10% 16,13%-16,13% 4,00%-11,61% 4,00%-16,13% 

Venda Para Consumo de 

Combustíveis 
0,00%-0,00% 1,32%-1,43% 4,00%-11,61% 0,00%-11,61% 

Venda de Transmissão, Distribuição 

e Comercialização de Energia 

Elétrica  

9,25%-9,25% 5,93%-6,68% Não Optante 5,93%-9,25% 

Venda de Mercadorias exceto as já 

tradadas 
0,00%-9,25% 2,28%-6,68% 4,00%-11,61% 0,00%-11,61% 

Venda de Produção de Automóveis, 

Motocicletas 
9,25%-9,25% 2,28%-6,68% Não Optante 2,28%-9,25% 

Venda de Produção Autopeças e 

Componentes 
13,10%-13,10% 16,13%-16,13% 4,50%-12,11% 4,50%-16,13% 

Venda de Produtos exceto os já 

tratados 
0,00%-9,25% 2,28%-6,68% 4,50%-12,11% 0,00%-12,11% 

Venda por Loteamento e 

Incorporação de Imóveis 
9,25%-9,25% 5,93%-6,68% Não Optante 5,93%-9,25% 

Venda por Financeiras, Seguros e 

Factoring 
5,65%-5,65% Não Optante Não Optante 5,65%-5,65% 

Serviços de Transporte Coletivo de 

passageiros Intermunicipal ou 

Interestadual 

4,65%-14,25% 7,13%-13,68% Não Optante 4,65%-13,68% 

Serviços de Transporte de 

passageiros exceto os já tratados 
9,25%-14,25% 7,13%-13,68% 6,00%-17,42% 6,00%-17,42% 

Serviços de Transporte de carga 

intermunicipal, interestadual  
9,25%-14,25% 5,93%-11,68% 5,25%-17,42% 5,25%-17,42% 

Serviços de Transporte exceto os já 

tratados 
9,25%-14,25% 7,13%-13,68% 6,00%-17,42% 6,00%-17,42% 

Serviços de profissão regulamentada 

e consultoria, exceto contabilidade  
9,25%-14,25% 11,33%-19,48% Não Optante 9,25%-19,48% 

Serviços de Cessão de Mão de Obra  9,25%-14,25% 11,33%-19,48% Não Optante 9,25%-19,48% 

Serviços e locação de bens móveis 9,25%-14,25% 11,33%-19,48% 4,00%-12,42% 4,00%-19,48% 

Serviços em geral até R$ 

120.000,00, exceto os já tratados, 

contabilidade e hospitalares 

3,65%-14,25% 9,93%-13,93% 4,50%-22,50% 3,65%-22,50% 

Serviços em geral até R$ 

180.000,00, exceto os já tratados, 

contabilidade e hospitalares 

3,65%-14,25% 11,33%-19,48% 4,50%-22,50% 3,65%-22,50% 

Serviços em geral 3,65%-14,25% 11,33%-19,48% 4,50%-27,90% 3,65%-27,90% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.3 Descrição dos resultados da análise da  desoneração tributária SCP 

A presente fase consiste em operacionalizar o levantamento e evidenciação da 

desoneração tributária inerente à aquisição de bens e serviços, e seus respectivos impactos nas 

demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado), todavia a 

princípio importante tecer algumas considerações sobre as empresas selecionadas. 

5.3.1 Telefônica, Oi, Tim, Embratel e Claro 

A Telefônica Brasil S.A, Telemar Participações S.A e Tim Participações S.A na 

ordem destacada, estão entre os maiores grupos de empresas da América Latina, nas posições 

19, 23 e 41 respectivamente (200 MAIORES..., 2012). As ações das Companhias são 

negociadas na BM&F/Bovespa e as ações da Telefônica Brasil S.A e Telemar Participações 

S.A também na Bolsa de New York – EUA (New York Stock Exchange - Nyse), através de 

American Depositary Shares (ADS). Adicionalmente a Tim Participações S.A possui recibos 

de depósito americanos (American Depositary Receipts – ADR), nível II, igualmente 

negociados na Nyse. Em consequência, as Companhias estão sujeitas às normas da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e da Securities and Exchange Commission (SEC). Visando 

atender às boas práticas de mercado, adotam as mesmas como princípio a divulgação 

simultânea de suas informações financeiras nos dois mercados, em reais, em português e 

inglês. 

A Telefônica Brasil S.A, no país desde 1998, onde atua como a maior empresa de 

telecomunicações e como a maior operação mundial da Telefônica mundial e 3ª maior 

empresa de telecomunicações do mundo, contou com 86,9 milhões de clientes ao fim de 2011 

– ano marcado pelo processo de integração com a recém-adquirida Vivo – sendo 71,6 

milhões, apenas na operação móvel, na qual detém o maior market share do segmento , vale 

dizer 29,50% em âmbito nacional. 

A Telemar Participações S.A por meio de evolução e fortalecimento da cultura 

através do modelo GRC (Governança Corporativa, Riscos e Controles), além de outras 

iniciativas de aperfeiçoamento das práticas de Governança Corporativa, teve como resultado, 

a adequada gestão de riscos, melhores procedimentos e controles internos de seus processos, o 

que tem contribuído com a ampla transparência de seus negócios, permanecendo, pelo quarto 

ano consecutivo, no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e segundo ano no Índice de 

Carbono Eficiente (ICO2) da BM&FBovespa. 
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Em 22 de junho de 2011, os acionistas da Tim Participações S.A, reunidos em 

Assembléia Geral Extraordinária e Assembléia Especial de Preferencialistas, aprovaram a 

migração da companhia para o segmento de listagem denominado “Novo Mercado” da 

BM&FBovespa. Nesta mesma data, e em consonância com a decisão de migração, também 

foi aprovada a conversão da totalidade das ações preferenciais da companhia em ações 

ordinárias, na proporção de 0,8406 ações ordinárias para cada ação preferencial. 

Importante destacar que Telefônica Brasil S.A (Telefônica), Telemar 

Participações S.A (Oi) e Tim Participações S.A (Tim) fomentam a Sustentabilidade 

Corporativa, entendida como uma estratégia baseada na criação de valor a longo prazo, 

mediante o aproveitamento de oportunidades e a gestão eficaz dos riscos inerentes ao 

desenvolvimento econômico, ambiental e social (alinhado com o conceito definido pelo Dow 

Jones Sustainability Index), apresentando por sua vez anualmente, “Relatório Anual de 

Sustentabilidade”. 

A Embratel Participações S.A, com 45 anos de atuação, incorporou o satélite às 

comunicações do país em 1969, provendo a base tecnológica para a formação de redes 

nacionais de televisão. Lançou o Discagem Direta à Distância (DDD) e uma sucessão de 

inovações indispensáveis ao desenvolvimento, como a Rede Nacional de Telex, a Discagem 

Direta Internacional (DDI) e a Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de 

Pacotes (Renpac) – um salto para o mercado corporativo. Nos anos 90, introduziu a internet 

comercial no Brasil. Ao vencer o desafio de dotar o Brasil de uma infraestrutura de 

telecomunicações, a companhia tornou-se presente em todo o território nacional. Por meio de 

sofisticada rede de satélites, transporte terrestre de sinais (rádio e fibra óptica) e serviços, a 

empresa é reconhecida pela tecnologia de ponta, qualidade dos produtos e capacidade de 

relacionamento com clientes.  

A Claro Telecom Participações S.A, muito embora não tenha suas ações 

negociadas na BM&F/Bovespa, obteve receita líquida global, por meio de suas subsidiárias, 

maior que a  Embratel Participações S.A e possui uma expressiva representatividade de 

mercado, figurando na posição 31 dos maiores grupos de empresas do Brasil, juntamente com 

Telefônica Brasil S.A, Telemar Participações S.A, Tim Participações S.A e Embratel 

Participações S.A, respectivamente nas posições 12, 15, 25 e 32  (200 MAIORES..., 2012). 

Pode ser observado, por meio do “Formulário 20F” das empresas selecionadas, 

que prestam informações a Securities and Exchange Commission (SEC), que ao longo dos 

últimos anos houve inúmeros movimentos de aquisições, societários, organizacionais e 

culturais promovidos pelas companhias evidenciadas, no sentido de deter maior participação 
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de mercado, sinergia e economia de escala, em um mercado cujo desenvolvimento mundial, 

bem como desafios de criatividade, inovação e avanço, são de difícil comparação com outros 

segmentos em pungente crescimento, tradicionais estáveis e/ou em processo de estagnação ou 

declínio e parecem intermináveis. Mercado este onde aparentemente a precisão e busca por 

preços mais acessíveis a clientes, cada dia, mais exigentes e convergentes, apresenta-se como 

a tônica do setor. 

Esses atributos reforçam a competitividade ante as transformações profundas no 

setor, motivadas por um novo modelo de telecomunicações, pela privatização e pela 

internacionalização do mercado. Nesse cenário concorrencial, as companhias ora evidenciadas 

avançam na convergência de serviços e acreditam que a capacidade de desenvolvimento de 

ofertas convergentes constitui-se em importante vantagem competitiva, com vistas à 

fidelização do cliente. 

Não obstante os fatos clarificados, as empresas do segmento de telecomunicações 

evidenciadas, em razão de características tributárias próprias do segmento, que resultam em 

maior potencialidade de ônus tributário em suas aquisições, haja vista ora a existência de 

tributos cuja incidência ocorre de forma cumulativa, que em outras empresas de outros 

segmentos não seriam objetivamente identificadas e potencialmente mensuradas, e, portanto, 

culminariam em maior complexidade e subjetivação dos estudos empíricos realizados e, por 

conseguinte, na evidenciação da pesquisa, consideram-se as mesmas fortes expressões da 

realidade do segmento e potencialmente apropriadas à inferência de algumas generalidades.  

Outra relevante motivação para desenvolvimento da pesquisa nestas companhias é 

o nível de gestão e controle dos processos administrativos, apresentando as mesmas, elevado 

nível de governança corporativa, o que viabiliza maior capacidade informacional, 

fundamental no desenvolvimento da pesquisa e êxito nas detecções e constatações colimadas. 

As empresas em questão encontram-se no segmento de telecomunicações desde 1998. 

Segundo “Formulário 20F”, das empresas selecionadas que prestam informações a 

Securities and Exchange Commission (SEC), anterior à constituição da Telebrás (companhia 

estatal de telecomunicações), ocorrida em 1972, havia mais de 900 companhias de 

telecomunicação em operação no Brasil. Entre 1972 e 1975, a Telebrás e suas subsidiárias 

operacionais adquiriram a maioria das outras companhias do setor de telefonia existentes no 

país, passando a ter certo monopólio sobre o fornecimento de serviços públicos de 

telecomunicação, em quase todo o território nacional.  

Ocorre que, em 1995, o governo federal iniciou uma reforma na regulamentação 

do setor de telecomunicações. Em julho de 1997, o Congresso Brasileiro aprovou a Lei Geral 
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de Telecomunicações e vários atos normativos relativos ao setor de telecomunicações foram 

emitidos pelo Poder Executivo, dispondo a respeito de novas diretrizes para o setor. Com esta 

introdução se estabeleceu uma nova estrutura regulamentadora, introduzindo a concorrência 

no setor de telecomunicações brasileiro e prevendo a privatização da Telebrás e subsidiárias. 

Em janeiro de 1998, a Telebrás segregou as operações de telecomunicações 

móveis das operações de telefonia fixa, que outrora eram integradas, em companhias 

separadas, para preparação do setor a reestruturação e privatização. Em maio de 1998, a 

Telebrás foi reestruturada para formar 12 novas companhias holdings, ou Novas Holdings, 

por meio de procedimento de cisão.  

Assim, quase todos os ativos e passivos da Telebrás foram passados para as Novas 

Holdings, incluindo a participação da Telebrás em suas subsidiárias operacionais. As Novas 

Holdings consistiram em: 

a)  oito companhias holdings como controladoras de provedoras de serviços de 

telefonia móvel, cada uma operando em uma das regiões nas quais o Brasil foi 

dividido, para fins de prestação de serviços de telecomunicações móveis na 

faixa de frequência chamada - Banda A (exceto uma provedora de serviços 

móvel com operações em duas regiões e uma região, cuja provedora de 

serviços de telefonia móvel não fazia parte do sistema Telebrás);  

b)  três companhias holdings regionais, incluindo, como controladoras de 

provedores regionais de telefonia fixa, cada um fornecendo inicialmente 

serviços locais e de longa distância intra-regional em uma das três regiões nas 

quais o Brasil foi dividido para fins de telefonia fixa; e 

c)  uma companhia holding que controlava a Embratel, uma provedora de serviços 

de longa distância nacional (incluindo interestadual e inter-regional) e longa 

distância internacional em todo o Brasil. 

Depreende-se com base no “Formulário 20F”, das empresas selecionadas que 

prestam informações a SEC, que as companhias evidenciadas são sucessoras das operadoras 

de telefonia fixa e móvel, na reestruturação e privatização da Telebrás, em todo o capital 

acionário outrora controlado pela mesma nas subsidiárias operacionais. 

A pesquisa na Telefônica Brasil S.A (Telefônica), Telemar Participações S.A 

(Oi), Tim Participações S.A (Tim), Embratel Participações S.A (Embratel) e Claro Telecom 

Participações S.A (Claro), nos período de 2009, 2010 e 2011, destaca informações com base 

no controle vigente em 2011, ainda que as empresas não houvessem à época integrado-se as 

respectivas companhias, sendo assim consideradas como se já as integrassem. 
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5.3.2  Telefônica 

A Tabela 24, intitulada “Enquadramento tributário custo da Telefônica” e 25, 

intitulada “Enquadramento tributário despesa da Telefônica”, destacam a coleta de dados 

realizadas nas fontes secundárias relativa as dotações e seus conteúdos nos exercícios de 

2009, 2010 e 2011, fundamentalmente baseadas nas Notas Explicativas e subsidiariamente, 

mediante triangulação de informações, para ratificação do conteúdo informacional de 

referidas dotações, nas demais fontes secundárias, com o fito de obter o enquadramento ou 

enquadramentos tributários possíveis com base na Tabela 23. 

Na sequencia, são evidenciados os percentuais mínimo e máximo por atividades 

possíveis de enquadramento, vale dizer, intervalo de desoneração tributária do 

enquadramento, para em seguida definir o intervalo de desoneração tributária balanceada, 

consistente no maior e menor percentual obtido no intervalo de desoneração tributária por 

dotação, constante das notas explicativas nas demonstrações financeiras. 

Tabela 24– Enquadramento tributário custos da Telefônica 

Descrição Custo nas Demonstrações 

Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Depreciação e Amortização 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Serviços de Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Meios de Conexão 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Alugueis/Seguros/Condomínios 

Venda Financeira, Seguros e Factoring 5,65%-5,65% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Custo das Mercadorias Vendidas 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 25– Enquadramento tributário despesa da Telefônica 

Descrição Despesa nas 

Demonstrações Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Serviços de Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Alugueis/Seguros/Condomínios 

Venda Financeira, Seguros e Factoring 5,65%-5,65% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Publicidade 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Tabela 26, intitulada “Desoneração tributária de gastos (custos e despesas) 

bruto e líquido de IR e CSLL da Telefônica”, são apresentados os valores totais gastos, quer 

sejam estes custos, ou despesas, por custo, por despesa e por dotação constante das notas 

explicativas da Telefônica, extraídos das Tabelas 24 e 25 e passíveis de desoneração com a 

introdução de SCP, bem como os percentuais mínimos e máximos constantes das mesmas. 

Com base nas informações indicadas, opera-se na Tabela 26, a mensuração do 

valor mínimo e máximo de desoneração tributária nas aquisições de bens e serviços nos 

períodos objeto da pesquisa, destacando os valores totais brutos e líquidos de IR e CSLL nos 

períodos de 2009, 2010 e 2011, bem como de 2009 a 2011, por gasto quer seja este custo ou 

despesa, por custo, por despesa e por dotação constante das notas explicativas da Telefônica.  

Tabela 26– Desoneração tributária gastos (custos e despesas) bruto e líquido de IRPJ e CSLL 

da Telefônica 
A-Valor do Custo/Despesa nas Demonstrações Financeiras             

B-Intervalo de Desoneração Tributária Balanceada 

     

  

C-Percentual de IRPJ e CSLL 

       

  

D-Valor Mínimo de Desoneração Tributária  

      
  

E-Valor Máximo de Desoneração Tributária 

      
  

F-Valor Mínimo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL 

   
  

G-Valor Máximo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL       R$ Milhões 

Descrição Gastos e Desoneração Tributária 

nas Demonstrações Financeiras 2009, 2010 e 

2011 

A B C D E F G 

Total  Gastos 41.014     

34,00% 

917 9.069 605 5.985 

2009 Gastos 13.557 

 

  288 2.924 190 1.930 

2010 Gastos 13.607 

 

  326 3.089 215 2.038 

2011 Gastos 13.850     303 3.057 200 2.017 

Total  Custos 23.805     

34,00% 

315 4.268 208 2.817 

2009 Custos 8.302     103 1.458 68 962 

2010 Custos 7.483     109 1.380 72 911 

2011 Custos 8.020     104 1.430 68 944 

2009 Depreciação e Amortização 4.538 0,00% 12,11% 34,00% 0 550 0 363 

2010 Depreciação e Amortização 3.636 0,00% 12,11% 34,00% 0 440 0 291 

2011 Depreciação e Amortização 3.235 0,00% 12,11% 34,00% 0 392 0 259 

2009 Serviços de Terceiros 2.433 3,65% 27,90% 34,00% 89 679 59 448 

2010 Serviços de Terceiros 2.569 3,65% 27,90% 34,00% 94 717 62 473 

2011 Serviços de Terceiros 2.464 3,65% 27,90% 34,00% 90 687 59 454 

2009 Meios de Conexão 616 0,00% 12,11% 34,00% 0 75 0 49 

2010 Meios de Conexão 691 0,00% 12,11% 34,00% 0 84 0 55 

2011 Meios de Conexão 536 0,00% 12,11% 34,00% 0 65 0 43 

2009 Alugueis/Seguros/Condomínios 384 3,65% 27,90% 34,00% 14 107 9 71 

2010 Alugueis/Seguros/Condomínios 412 3,65% 27,90% 34,00% 15 115 10 76 

2011 Alugueis/Seguros/Condomínios 374 3,65% 27,90% 34,00% 14 104 9 69 

2009 Outros 48 0,00% 27,90% 34,00% 0 13 0 9 

2010 Outros 19 0,00% 27,90% 34,00% 0 5 0 4 

2011 Outros 68 0,00% 27,90% 34,00% 0 19 0 13 

2009 Custo de Mercadorias Vendidas 284 0,00% 12,11% 34,00% 0 34 0 23 

2010 Custo de Mercadorias Vendidas 156 0,00% 12,11% 34,00% 0 19 0 12 

2011 Custo de Mercadorias Vendidas 1.343 0,00% 12,11% 34,00% 0 163 0 107 

Total  Despesas 17.208     

34,00% 

602 4.801 397 3.169 

2009 Despesas 5.255     185 1.466 122 968 

2010 Despesas 6.124     217 1.709 143 1.128 

2011 Despesas 5.830     200 1.626 132 1.073 

2009 Serviços de Terceiros 4.244 3,65% 27,90% 34,00% 155 1.184 102 781 

2010 Serviços de Terceiros 4.997 3,65% 27,90% 34,00% 182 1.394 120 920 

2011 Serviços de Terceiros 4.547 3,65% 27,90% 34,00% 166 1.269 110 837 

2009 Alugueis/Seguros/Condomínios 212 3,65% 27,90% 34,00% 8 59 5 39 

2010 Alugueis/Seguros/Condomínios 213 3,65% 27,90% 34,00% 8 60 5 39 

2011 Alugueis/Seguros/Condomínios 185 3,65% 27,90% 34,00% 7 52 4 34 

2009 Outros 188 0,00% 27,90% 34,00% 0 52 0 35 

2010 Outros 178 0,00% 27,90% 34,00% 0 50 0 33 

2011 Outros 362 0,00% 27,90% 34,00% 0 101 0 67 

2009 Publicidade 611 3,65% 27,90% 34,00% 22 170 15 113 

2010 Publicidade 735 3,65% 27,90% 34,00% 27 205 18 135 

2011 Publicidade 736 3,65% 27,90% 34,00% 27 205 18 135 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas Tabelas 27 e 28 respectivamente são evidenciadas a desoneração mínima e 

máxima nas demonstrações financeiras da Telefônica com a introdução de SCP entre esta e 

seus fornecedores no período de 2009, ao passo que as Tabelas 29 e 30, nos mesmos moldes, 

para o período de 2010 e as Tabelas 31 e 32 para o período de 2011, todas construídas com 

base na Tabela 26, no sentido de consolidar o efeito de melhoria patrimonial com a medida. 

Tabela 27–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2009 Telefônica R$ Milhões 

 

Tabela 28–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2009 Telefônica R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 41.826 288 0 42.114 
 

ATIVO 41.826 2.924 0 44.750 

CIRCULANTE 12.447 288 0 12.734 
 

CIRCULANTE 12.447 2.924 0 15.370 
NÃO CIRCULANTE 29.380 0 0 29.380 

 
NÃO CIRCULANTE 29.380 0 0 29.380 

PASSIVO 41.826 288 0 42.114 
 

PASSIVO 41.826 2.924 0 44.750 

CIRCULANTE 12.824 0 98 12.922 
 

CIRCULANTE 12.824 0 994 13.818 
NÃO CIRCULANTE 8.359 0 0 8.359 

 
NÃO CIRCULANTE 8.359 0 0 8.359 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
20.643 288 (98) 20.833 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
20.643 2.924 (994) 22.573 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 29–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2010 Telefônica R$ Milhões 

 

Tabela 30–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2010 Telefônica R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 41.810 326 0 42.136 
 

ATIVO 41.810 3.089 0 44.899 

CIRCULANTE 11.956 326 0 12.282 
 

CIRCULANTE 11.956 3.089 0 15.044 
NÃO CIRCULANTE 29.854 0 0 29.854 

 
NÃO CIRCULANTE 29.854 0 0 29.854 

PASSIVO 41.810 326 0 42.136 
 

PASSIVO 41.810 3.089 0 44.899 

CIRCULANTE 12.499 0 111 12.610 
 

CIRCULANTE 12.499 0 1.050 13.549 
NÃO CIRCULANTE 7.504 0 0 7.504 

 
NÃO CIRCULANTE 7.504 0 0 7.504 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
21.807 326 (111) 22.022 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
21.807 3.089 (1.050) 23.846 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 31–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2011 Telefônica R$ Milhões 

 

Tabela 32–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2011 Telefônica R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 65.490 303 0 65.793 
 

ATIVO 65.490 3.057 0 68.546 

CIRCULANTE 11.810 303 0 12.113 
 

CIRCULANTE 11.810 3.057 0 14.867 
NÃO CIRCULANTE 53.680 0 0 53.680 

 
NÃO CIRCULANTE 53.680 0 0 53.680 

PASSIVO 65.490 303 0 65.793 
 

PASSIVO 65.490 3.057 0 68.546 

CIRCULANTE 12.740 0 103 12.843 
 

CIRCULANTE 12.740 0 1.039 13.779 
NÃO CIRCULANTE 9.419 0 0 9.419 

 
NÃO CIRCULANTE 9.419 0 0 9.419 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
43.331 303 (103) 43.531 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
43.331 3.057 (1.039) 45.348 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fonte: Dados da pesquisa. 

As desonerações tributárias mínimas e máximas promovidas pela pesquisa para os 

períodos de 2009, 2010 e 2011 e destacadas nas Tabelas 27 e 28 (2009), 29 e 30 (2010) e 31 e 

32 (2011), resultam em redução de gastos (custos e/ou despesas), que consequentemente 

culminam em aumento do ativo circulante, tendo como contrapartida o correspondente 

aumento do patrimônio líquido por meio do incremento de lucro e correspondente redução do 

mesmo em função da destinação parcial de referido incremento no lucro aos cofres públicos, 

pela incidência de IRPJ e CSLL ao percentual de 34%, cuja contrapartida configura-se como 

passivo circulante. 
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5.3.3  Oi 

As Tabelas 33 e 34, intitulada respectivamente “Enquadramento tributário custo 

da Oi” e “Enquadramento tributário despesa da Oi”, destacam a coleta de dados nas fontes 

secundárias em 2009, 2010 e 2011, baseadas nas notas explicativas e subsidiariamente nas 

demais fontes secundárias, com o fito de obter o enquadramento ou enquadramentos 

tributários possíveis com base na Tabela 23, para obtenção consequente dos intervalos de 

desoneração tributária enquadramento e intervalos de desoneração tributária balanceada, já 

explicada anteriormente nas Tabelas 24 e 25. 

Tabela 33– Enquadramento tributário custos da Oi 

Descrição Custo nas Demonstrações 

Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Depreciação 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Manutenção de Rede 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Manutenção de Rede 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Materiais 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Alugueis e Seguros 

Venda Financeira, Seguros e Factoring 5,65%-5,65% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Serviços para Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros Custos de Serviços 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Custo de Aparelhos e Acessórios 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Tabela 34– Enquadramento tributário despesas da Oi 

Descrição Despesa nas 

Demonstrações Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Comissão de vendas 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Postagem e Cobrança 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Publicidade e Propaganda 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros Serviços de Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Tabela 35, intitulada Desoneração tributária de gastos (custos e despesas) 

bruto e líquido de IR e CSLL da Oi, apresentam-se os valores totais gastos, quer sejam custos, 

ou despesas, por custo, por despesa e por dotação extraída das Tabelas 33 e 34 e passíveis de 

desoneração com a SCP, bem como percentuais mínimos e máximos constantes das mesmas. 

Com base nas informações indicadas, opera-se na Tabela 35, a mensuração do 

valor mínimo e máximo de desoneração tributária nas aquisições de bens e serviços nos 

períodos objeto da pesquisa, destacando os valores totais brutos e líquidos de IR e CSLL nos 

períodos de 2009, 2010 e 2011, bem como de 2009 a 2011, por gasto quer seja este custo ou 

despesa, por custo, por despesa e por dotação constante das notas explicativas da Oi. 

Tabela 35– Desoneração tributária gastos (custos e despesas) bruto e líquido de IRPJ e CSLL 

da Oi 
A-Valor do Custo/Despesa nas Demonstrações Financeiras             

B-Intervalo de Desoneração Tributária Balanceada 

     

  

C-Percentual de IRPJ e CSLL 

       

  

D-Valor Mínimo de Desoneração Tributária  

      
  

E-Valor Máximo de Desoneração Tributária 

      
  

F-Valor Mínimo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL 

   
  

G-Valor Máximo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL       R$ Milhões 

Descrição Gastos e Desoneração Tributária 

nas Demonstrações Financeiras 2009, 2010 e 

2011 

A B C D E F G 

Total  Gastos 39.821     

34,00% 

688 7.890 454 5.145 

2009 Gastos 14.069 

 

  239 2.801 158 1.817 

2010 Gastos 12.835 

 

  215 2.502 142 1.640 

2011 Gastos 12.917     234 2.586 154 1.689 

Total  Custos 31.670     

34,00% 

391 5.616 258 3.644 

2009 Custos 11.323     139 2.035 92 1.311 

2010 Custos 10.223     120 1.773 79 1.159 

2011 Custos 10.124     132 1.807 87 1.174 

2009 Depreciação 6.322 0,00% 12,11% 34,00% 0 766 0 505 

2010 Depreciação 5.796 0,00% 12,11% 34,00% 0 702 0 463 

2011 Depreciação 5.294 0,00% 12,11% 34,00% 0 641 0 423 

2009 Manutenção de Rede 2.477 3,65% 27,90% 34,00% 90 691 60 456 

2010 Manutenção de Rede 2.016 3,65% 27,90% 34,00% 74 562 49 371 

2011 Manutenção de Rede 2.212 3,65% 27,90% 34,00% 81 617 53 407 

2009 Materiais 382 0,00% 12,11% 34,00% 0 46 0 31 

2010 Materiais 175 0,00% 12,11% 34,00% 0 21 0 14 

2011 Materiais 172 0,00% 12,11% 34,00% 0 21 0 14 

2009 Alugueis e Seguros 1.337 3,65% 27,90% 34,00% 49 373 32 246 

2010 Alugueis e Seguros 1.270 3,65% 27,90% 34,00% 46 354 31 234 

2011 Alugueis e Seguros 1.398 3,65% 27,90% 34,00% 51 390 34 257 

2009 Serviços para Terceiros 721 0,00% 12,11% 34,00% 0 87 0 58 

2010 Serviços para Terceiros 712 0,00% 12,11% 34,00% 0 86 0 57 

2011 Serviços para Terceiros 745 0,00% 12,11% 34,00% 0 90 0 60 

2009 Outros Custos de Serviços 84 0,00% 27,90% 34,00% 0 23 0 15 

2010 Outros Custos de Serviços 105 0,00% 27,90% 34,00% 0 29 0 19 

2011 Outros Custos de Serviços 71 0,00% 27,90% 34,00% 0 20 0 13 

2009 Custo de Aparelhos e Acessórios 398 0,00% 12,11% 34,00% 0 48 0 32 

2010 Custo de Aparelhos e Acessórios 149 0,00% 12,11% 34,00% 0 18 0 12 

2011 Custo de Aparelhos e Acessórios 232 0,00% 12,11% 34,00% 0 28 0 19 

Total  Despesas 8.151     

34,00% 

298 2.274 196 1.501 

2009 Despesas 2.746     100 766 66 506 

2010 Despesas 2.612     95 729 63 481 

2011 Despesas 2.793     102 779 67 514 

2009 Comissão de Vendas 1.176 3,65% 27,90% 34,00% 43 328 28 217 

2010 Comissão de Vendas 1.253 3,65% 27,90% 34,00% 46 350 30 231 

2011 Comissão de Vendas 1.445 3,65% 27,90% 34,00% 53 403 35 266 

2009 Postagem e Cobrança 601 3,65% 27,90% 34,00% 22 168 14 111 

2010 Postagem e Cobrança 617 3,65% 27,90% 34,00% 23 172 15 114 

2011 Postagem e Cobrança 554 3,65% 27,90% 34,00% 20 155 13 102 

2009 Publicidade e Propaganda 640 3,65% 27,90% 34,00% 23 179 15 118 

2010 Publicidade e Propaganda 537 3,65% 27,90% 34,00% 20 150 13 99 

2011 Publicidade e Propaganda 559 3,65% 27,90% 34,00% 20 156 13 103 

2009 Outros Serviços de Terceiros 329 3,65% 27,90% 34,00% 12 92 8 61 

2010 Outros Serviços de Terceiros 205 3,65% 27,90% 34,00% 7 57 5 38 

2011 Outros Serviços de Terceiros 235 3,65% 27,90% 34,00% 9 66 6 43 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas Tabelas 36 e 37 respectivamente são evidenciadas a desoneração mínima e 

máxima nas demonstrações financeiras da Oi com a introdução de SCP entre esta e seus 

fornecedores no período de 2009, ao passo que as Tabelas 38 e 39, nos mesmos moldes, para 

o período de 2010 e as Tabelas 40 e 41 para o período de 2011, todas construídas com base na 

Tabela 35, no sentido de consolidar o efeito de melhoria patrimonial com a medida. 

Tabela 36–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2009 Oi R$ Milhões 

 

Tabela 37–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2009 Oi R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajuste Reclassificação 

 
Ajuste Reclassificação 

ATIVO 75.302 239 0 75.542 

 
ATIVO 75.302 2.801 0 78.103 

CIRCULANTE 18.744 239 0 18.983 

 
CIRCULANTE 18.744 2.801 0 21.545 

NÃO CIRCULANTE 56.558 0 0 56.558 

 
NÃO CIRCULANTE 56.558 0 0 56.558 

PASSIVO 75.302 239 0 75.542 

 
PASSIVO 75.302 2.801 0 78.103 

CIRCULANTE 18.596 0 81 18.678 

 
CIRCULANTE 18.596 0 952 19.549 

NÃO CIRCULANTE 38.116 0 0 38.116 

 
NÃO CIRCULANTE 38.116 0 0 38.116 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
18.590 239 (81) 18.748 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
18.590 2.801 (952) 20.439 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 38–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2010 Oi R$ Milhões 

 

Tabela 39–Desoneração tributária 

máxima nas DF(s) 2010 Oi R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajuste Reclassificação 

 
Ajuste Reclassificação 

ATIVO 76.193 215 0 76.408 

 
ATIVO 76.193 2.502 0 78.695 

CIRCULANTE 22.396 215 0 22.612 

 
CIRCULANTE 22.396 2.502 0 24.899 

NÃO CIRCULANTE 53.796 0 0 53.796 

 
NÃO CIRCULANTE 53.796 0 0 53.796 

PASSIVO 76.193 215 0 76.408 

 
PASSIVO 76.193 2.502 0 78.695 

CIRCULANTE 19.746 0 73 19.819 

 
CIRCULANTE 19.746 0 851 20.597 

NÃO CIRCULANTE 38.008 0 0 38.008 

 
NÃO CIRCULANTE 38.008 0 0 38.008 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
18.438 215 (73) 18.581 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
18.438 2.502 (851) 20.090 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 40–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2011 Oi R$ Milhões 

 

Tabela 41–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2011 Oi R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 

ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 

ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajuste Reclassificação 

 
Ajuste 

Reclassificaçã

o 

ATIVO 81.334 234 0 81.567 

 
ATIVO 81.334 2.586 0 83.920 

CIRCULANTE 25.738 234 0 25.971 

 
CIRCULANTE 25.738 2.586 0 28.324 

NÃO CIRCULANTE 55.596 0 0 55.596 

 
NÃO CIRCULANTE 55.596 0 0 55.596 

PASSIVO 81.334 234 0 81.567 

 
PASSIVO 81.334 2.586 0 83.920 

CIRCULANTE 17.680 0 79 17.760 

 
CIRCULANTE 17.680 0 879 18.560 

NÃO CIRCULANTE 41.678 0 0 41.678 

 
NÃO CIRCULANTE 41.678 0 0 41.678 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
21.975 234 (79) 22.130 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
21.975 2.586 (879) 23.683 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

As desonerações tributárias mínimas e máximas promovidas pela pesquisa para os 

períodos de 2009, 2010 e 2011 e destacadas nas Tabelas 36 e 37 (2009), 38 e 39 (2010) e 40 e 

41 (2011), resultam em redução de gastos (custos e/ou despesas), que consequentemente 

culminam em aumento do ativo circulante, tendo como contrapartida o correspondente 

aumento do patrimônio líquido por meio do incremento de lucro e correspondente redução do 

mesmo em função da destinação parcial de referido incremento no lucro aos cofres públicos, 

pela incidência de IRPJ e CSLL ao percentual de 34%, cuja contrapartida configura-se como 

passivo circulante. 
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5.3.4  Tim 

A Tabela 42, intitulada “Enquadramento tributário custo da Tim” e 43, intitulada 

“Enquadramento tributário despesa da Tim”, evidenciam a coleta de dados realizadas nas 

fontes secundárias relativa as dotações e seus conteúdos nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, 

fundamentalmente baseadas nas notas explicativas e subsidiariamente, mediante triangulação 

de informações, para ratificação do conteúdo informacional de referidas dotações, nas demais 

fontes secundárias, com o fito de obter o enquadramento ou enquadramentos tributários 

possíveis com base na Tabela 23. 

Em seguida são clarificados os percentuais mínimo e máximo por atividades 

possíveis de enquadramento, vale dizer, intervalo de desoneração tributária do 

enquadramento, para na sequencia definir o intervalo de desoneração tributária balanceada, 

consistente no maior e menor percentual obtido no intervalo de desoneração tributária 

enquadramento por dotação, constante das notas explicativas nas demonstrações financeiras. 

Tabela 42– Enquadramento tributário custos da Tim 

Descrição Custo nas 

Demonstrações Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Serviços de Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Depreciação e Amortização 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

 2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11%  2010 

    2011 

Alugueis e Seguros 

Venda Financeira, Seguros e Factoring 5,65%-5,65% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 43– Enquadramento tributário despesas da Tim 

Descrição Despesa nas 

Demonstrações Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Serviços de Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Alugueis e Seguros 

Venda Financeira, Seguros e Factoring 5,65%-5,65% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Publicidade e Propaganda 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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São apresentados na Tabela 44, intitulada Desoneração tributária de gastos (custos 

e despesas) bruto e líquido de IR e CSLL da Tim, os valores totais gastos, quer sejam estes 

custos, ou despesas, por custo, por despesa e por dotação constante das notas explicativas da 

Tim, extraídos das Tabelas 42 e 43 e passíveis de desoneração com a introdução de SCP entre 

a referida empresa e seus respectivos fornecedores, bem como os percentuais mínimos e 

máximos constantes das mesmas. 

Com base nas informações acima descritas, opera-se na Tabela 44, a mensuração 

do valor mínimo e máximo de desoneração tributária nas aquisições de bens e serviços nos 

períodos objeto da pesquisa, destacando os valores totais brutos e líquidos de IR e CSLL nos 

períodos de 2009, 2010 e 2011, bem como de 2009 a 2011, por gasto quer seja este custo ou 

despesa, por custo, por despesa e por dotação constante das notas explicativas da Tim que são 

parte integrante das demonstrações financeiras. 

Tabela 44– Desoneração tributária gastos (custos e despesas) bruto e líquido de IRPJ e CSLL 

da Tim 
A-Valor do Custo/Despesa nas Demonstrações Financeiras           

B-Intervalo de Desoneração Tributária Balanceada 

     

  

C-Percentual de IRPJ e CSLL 

       

  

D-Valor Mínimo de Desoneração Tributária  

      
  

E-Valor Máximo de Desoneração Tributária 

      
  

F-Valor Mínimo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL 

   
  

G-Valor Máximo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL       R$ Milhões 

Descrição Gastos e Desoneração Tributária nas 

Demonstrações Financeiras 2009, 2010 e 2011 
A B C D E F G 

Total  Gastos 16.879     

34,00% 

405 3.837 268 2.532 

2009 Gastos 5.441 

 

  129 1.231 85 813 

2010 Gastos 5.741 

 

  134 1.287 88 849 

2011 Gastos 5.696     142 1.318 94 870 

Total  Custos 7.203     

34,00% 

59 1.137 39 751 

2009 Custos 2.315     18 359 12 237 

2010 Custos 2.591     21 408 14 269 

2011 Custos 2.297     20 370 13 244 

2009 Serviços de Terceiros 316 3,65% 27,90% 34,00% 12 88 8 58 

2010 Serviços de Terceiros 337 3,65% 27,90% 34,00% 12 94 8 62 

2011 Serviços de Terceiros 324 3,65% 27,90% 34,00% 12 90 8 60 

2009 Depreciação e Amortização 1.816 0,00% 12,11% 34,00% 0 220 0 145 

2010 Depreciação e Amortização 1.994 0,00% 12,11% 34,00% 0 241 0 159 

2011 Depreciação e Amortização 1.715 0,00% 12,11% 34,00% 0 208 0 137 

2009 Alugueis e Seguros 166 3,65% 27,90% 34,00% 6 46 4 31 

2010 Alugueis e Seguros 243 3,65% 27,90% 34,00% 9 68 6 45 

2011 Alugueis e Seguros 235 3,65% 27,90% 34,00% 9 66 6 43 

2009 Outros 17 0,00% 27,90% 34,00% 0 5 0 3 

2010 Outros 17 0,00% 27,90% 34,00% 0 5 0 3 

2011 Outros 23 0,00% 27,90% 34,00% 0 6 0 4 

Total  Despesas 9.676     

34,00% 

346 2.700 229 1.782 

2009 Despesas 3.126     112 872 74 576 

2010 Despesas 3.150     113 879 74 580 

2011 Despesas 3.399     122 948 80 626 

2009 Serviços de Terceiro 2.476 3,65% 27,90% 34,00% 90 691 60 456 

2010 Serviços de Terceiro 2.461 3,65% 27,90% 34,00% 90 687 59 453 

2011 Serviços de Terceiro 2.709 3,65% 27,90% 34,00% 99 756 65 499 

2009 Propaganda e Publicidade 512 3,65% 27,90% 34,00% 19 143 12 94 

2010 Propaganda e Publicidade 537 3,65% 27,90% 34,00% 20 150 13 99 

2011 Propaganda e Publicidade 530 3,65% 27,90% 34,00% 19 148 13 98 

2009 Alugueis e Seguros 75 3,65% 27,90% 34,00% 3 21 2 14 

2010 Alugueis e Seguros 90 3,65% 27,90% 34,00% 3 25 2 17 

2011 Alugueis e Seguros 97 3,65% 27,90% 34,00% 4 27 2 18 

2009 Outros 64 0,00% 27,90% 34,00% 0 18 0 12 

2010 Outros 62 0,00% 27,90% 34,00% 0 17 0 11 

2011 Outros 63 0,00% 27,90% 34,00% 0 17 0 12 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas Tabelas 45 e 46 respectivamente são evidenciadas a desoneração mínima e 

máxima nas demonstrações financeiras da Tim, com a introdução de SCP entre esta e seus 

fornecedores no período de 2009, ao passo que as Tabelas 47 e 48, nos mesmos moldes, para 

o período de 2010 e as Tabelas 49 e 50 para o período de 2011, todas construídas com base na 

Tabela 44, no sentido de consolidar o efeito de melhoria patrimonial com a medida. 

Tabela 45–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2009 Tim R$ Milhões 

 

Tabela 46–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2009 Tim R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 17.922 129 0 18.052 

 
ATIVO 17.922 1.231 0 19.154 

CIRCULANTE 6.483 129 0 6.612 

 
CIRCULANTE 6.483 1.231 0 7.714 

NÃO CIRCULANTE 11.440 0 0 11.440 

 
NÃO CIRCULANTE 11.440 0 0 11.440 

PASSIVO 17.922 129 0 18.052 

 
PASSIVO 17.922 1.231 0 19.154 

CIRCULANTE 5.740 0 44 5.784 

 
CIRCULANTE 5.740 0 419 6.159 

NÃO CIRCULANTE 3.605 0 0 3.605 

 
NÃO CIRCULANTE 3.605 0 0 3.605 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
8.577 129 (44) 8.663 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
8.577 1.231 (419) 9.390 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 47–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2010 Tim R$ Milhões 

 

Tabela 48–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2010 Tim R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 19.371 134 0 19.505 

 
ATIVO 19.371 1.287 0 20.658 

CIRCULANTE 6.338 134 0 6.472 

 
CIRCULANTE 6.338 1.287 0 7.625 

NÃO CIRCULANTE 13.033 0 0 13.033 

 
NÃO CIRCULANTE 13.033 0 0 13.033 

PASSIVO 19.371 134 0 19.505 

 
PASSIVO 19.371 1.287 0 20.658 

CIRCULANTE 5.691 0 46 5.737 

 
CIRCULANTE 5.691 0 438 6.129 

NÃO CIRCULANTE 3.379 0 0 3.379 

 
NÃO CIRCULANTE 3.379 0 0 3.379 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.301 134 (46) 10.389 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.301 1.287 (438) 11.150 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 49–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2011 Tim R$ Milhões 

 

Tabela 50–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2011 Tim R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 23.438 142 0 23.580 

 
ATIVO 23.438 1.318 0 24.757 

CIRCULANTE 8.287 142 0 8.429 

 
CIRCULANTE 8.287 1.318 0 9.606 

NÃO CIRCULANTE 15.151 0 0 15.151 

 
NÃO CIRCULANTE 15.151 0 0 15.151 

PASSIVO 23.438 142 0 23.580 

 
PASSIVO 23.438 1.318 0 24.757 

CIRCULANTE 6.796 0 48 6.844 

 
CIRCULANTE 6.796 0 448 7.244 

NÃO CIRCULANTE 3.686 0 0 3.686 

 
NÃO CIRCULANTE 3.686 0 0 3.686 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
12.957 142 (48) 13.051 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
12.957 1.318 (448) 13.827 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

As desonerações tributárias mínimas e máximas promovidas pela pesquisa para os 

períodos de 2009, 2010 e 2011 e destacadas nas Tabelas 45 e 46 (2009), 47 e 48 (2010) e 49 e 

50 (2011), resultam em redução de gastos (custos e/ou despesas), que consequentemente 

culminam em aumento do ativo circulante, tendo como contrapartida o correspondente 

aumento do patrimônio líquido por meio do incremento de lucro e correspondente redução do 

mesmo em função da destinação parcial de referido incremento no lucro aos cofres públicos, 

pela incidência de IRPJ e CSLL ao percentual de 34%, cuja contrapartida configura-se como 

passivo circulante. 
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5.3.5 Embratel 

A Tabela 51, intitulada “Enquadramento tributário custo da Embratel” e 52, 

intitulada “Enquadramento tributário despesa da Embratel”, evidenciam a coleta de dados 

realizadas nas fontes secundárias quanto as dotações e seus conteúdos nos exercícios de 2009, 

2010 e 2011, fundamentalmente baseadas nas notas explicativas e subsidiariamente, mediante 

triangulação de informações para ratificação do conteúdo informacional de referidas dotações, 

nas demais fontes secundárias, com o fito de obter o enquadramento ou enquadramentos 

tributários possíveis com base na Tabela 23. 

Em seguida são clarificados os percentuais mínimo e máximo por atividades 

possíveis de enquadramento, vale dizer, intervalo de desoneração tributária do 

enquadramento, para na sequencia definir o intervalo de desoneração tributária balanceada, 

consistente no maior e menor percentual obtido no intervalo de desoneração tributária 

enquadramento por dotação, constante das notas explicativas nas demonstrações financeiras. 

Tabela 51– Enquadramento tributário custos da Embratel 

Descrição Custo nas Demonstrações 

Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

      
Depreciação e Amortização 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

 2009 

      Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11%  2010 

          2011 

      
Serviços de Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

      Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

      Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

      
Programação de Conteúdos 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

      Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

      Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

      
Outros 

Venda Financeira, Seguros e Factoring 5,65%-5,65% 

3,65% 27,90% 

2009 

      Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 2010 

      Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 52– Enquadramento tributário despesas da Embratel 

Descrição Despesa nas 

Demonstrações Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Serviços de Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Alugueis e Seguros 

Venda Financeira, Seguros e Factoring 5,65%-5,65% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Publicidade e Propaganda 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na sequencia são apresentados na Tabela 53, intitulada Desoneração tributária de 

gastos (custos e despesas) bruto e líquido de IR e CSLL da Embratel, os valores totais gastos, 

quer sejam estes custos, ou despesas, por custo, por despesa e por dotação constante das notas 

explicativas da Embratel, extraídos das Tabelas 51 e 52 e passíveis de desoneração com a 

introdução de SCP entre a referida empresa e seus respectivos fornecedores, bem como os 

percentuais mínimos e máximos constantes das referidas Tabelas 51 e 52, cujas dotações 

encontram-se igualmente descritas nas notas explicativas da Embratel. 

Com base nas informações acima descritas, opera-se na Tabela 53, a mensuração 

do valor mínimo e máximo de desoneração tributária nas aquisições de bens e serviços nos 

períodos objeto da pesquisa, destacando os valores totais brutos e líquidos de IR e CSLL nos 

períodos de 2009, 2010 e 2011, bem como de 2009 a 2011, por gasto quer seja este custo ou 

despesa, por custo, por despesa e por dotação constante das notas explicativas da Embratel 

que são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Tabela 53– Desoneração tributária gastos (custos e despesas) bruto e líquido de IRPJ e CSLL 

da Embratel 
A-Valor do Custo/Despesa nas Demonstrações Financeiras             

B-Intervalo de Desoneração Tributária Balanceada 

     

  

C-Percentual de IRPJ e CSLL 

       

  

D-Valor Mínimo de Desoneração Tributária  

      
  

E-Valor Máximo de Desoneração Tributária 

      
  

F-Valor Mínimo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL 

   
  

G-Valor Máximo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL       R$ Milhões 

Descrição Gastos e Desoneração Tributária 

nas Demonstrações Financeiras 2009, 2010 e 

2011 

A B C D E F G 

Total  Gastos 11.675     

34,00% 

229 2.412 151 1.592 

2009 Gastos 2.815 

 

  57 593 38 391 

2010 Gastos 4.049 

 

  74 814 49 537 

2011 Gastos 4.811     97 1.006 64 664 

Total  Custos 8.483     

34,00% 

114 1.522 75 1.004 

2009 Custos 1.985     28 361 18 238 

2010 Custos 3.007     37 523 24 345 

2011 Custos 3.491     50 638 33 421 

2009 Depreciação e Amortização 1.221 0,00% 12,11% 34,00% 0 148 0 98 

2010 Depreciação e Amortização 2.000 0,00% 12,11% 34,00% 0 242 0 160 

2011 Depreciação e Amortização 2.132 0,00% 12,11% 34,00% 0 258 0 170 

2009 Serviços de Terceiro 431 3,65% 27,90% 34,00% 16 120 10 79 

2010 Serviços de Terceiro 428 3,65% 27,90% 34,00% 16 119 10 79 

2011 Serviços de Terceiro 463 3,65% 27,90% 34,00% 17 129 11 85 

2009 Programação de Conteúdos 0 3,65% 27,90% 34,00% 0 0 0 0 

2010 Programação de Conteúdos 281 3,65% 27,90% 34,00% 10 78 7 52 

2011 Programação de Conteúdos 573 3,65% 27,90% 34,00% 21 160 14 106 

2009 Outros 333 3,65% 27,90% 34,00% 12 93 8 61 

2010 Outros 297 3,65% 27,90% 34,00% 11 83 7 55 

2011 Outros 323 3,65% 27,90% 34,00% 12 90 8 60 

Total  Despesas 3.192     

34,00% 

114 890 75 588 

2009 Despesas 830     29 231 19 153 

2010 Despesas 1.042     38 291 25 192 

2011 Despesas 1.320     48 368 31 243 

2009 Serviços de Terceiro 798 3,65% 27,90% 34,00% 29 223 19 147 

2010 Serviços de Terceiro 1.029 3,65% 27,90% 34,00% 38 287 25 190 

2011 Serviços de Terceiro 1.306 3,65% 27,90% 34,00% 48 364 31 241 

2009 Outros 31 0,00% 27,90% 34,00% 0 9 0 6 

2010 Outros 13 0,00% 27,90% 34,00% 0 4 0 2 

2011 Outros 13 0,00% 27,90% 34,00% 0 4 0 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas Tabelas 54 e 55 respectivamente são evidenciadas a desoneração mínima e 

máxima nas demonstrações financeiras da Embratel, com a introdução de SCP entre esta e 

seus fornecedores no período de 2009, ao passo que as Tabelas 56 e 57, nos mesmos moldes, 

para o período de 2010 e as Tabelas 58 e 59 para o período de 2011, todas construídas com 

base na Tabela 53, no sentido de consolidar o efeito de melhoria patrimonial com a medida. 

Tabela 54–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2009 Embratel R$ Milhões 

 

Tabela 55–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2009 Embratel R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 16.527 57 0 16.584 

 
ATIVO 16.527 593 0 17.120 

CIRCULANTE 3.793 57 0 3.850 

 
CIRCULANTE 3.793 593 0 4.385 

NÃO CIRCULANTE 12.735 0 0 12.735 

 
NÃO CIRCULANTE 12.735 0 0 12.735 

PASSIVO 16.527 57 0 16.584 

 
PASSIVO 16.527 593 0 17.120 

CIRCULANTE 4.030 0 19 4.049 

 
CIRCULANTE 4.030 0 201 4.231 

NÃO CIRCULANTE 2.663 0 0 2.663 

 
NÃO CIRCULANTE 2.663 0 0 2.663 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
9.834 57 (19) 9.872 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
9.834 593 (201) 10.225 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 56–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2010 Embratel R$ Milhões 

 

Tabela 57–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2010 Embratel R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 20.566 74 0 20.640 

 
ATIVO 20.566 814 0 21.380 

CIRCULANTE 2.971 74 0 3.045 

 
CIRCULANTE 2.971 814 0 3.784 

NÃO CIRCULANTE 17.595 0 0 17.595 

 
NÃO CIRCULANTE 17.595 0 0 17.595 

PASSIVO 20.566 74 0 20.640 

 
PASSIVO 20.566 814 0 21.380 

CIRCULANTE 3.740 0 25 3.765 

 
CIRCULANTE 3.740 0 277 4.017 

NÃO CIRCULANTE 6.135 0 0 6.135 

 
NÃO CIRCULANTE 6.135 0 0 6.135 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.691 74 (25) 10.740 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.691 814 (277) 11.228 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 58–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2011 Embratel R$ Milhões 

 

Tabela 59–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2011 Embratel R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 22.075 97 0 22.172 

 
ATIVO 22.075 1.006 0 23.081 

CIRCULANTE 3.258 97 0 3.356 

 
CIRCULANTE 3.258 1.006 0 4.264 

NÃO CIRCULANTE 18.817 0 0 18.817 

 
NÃO CIRCULANTE 18.817 0 0 18.817 

PASSIVO 22.075 97 0 22.172 

 
PASSIVO 22.075 1.006 0 23.081 

CIRCULANTE 4.229 0 33 4.262 

 
CIRCULANTE 4.229 0 342 4.571 

NÃO CIRCULANTE 7.338 0 0 7.338 

 
NÃO CIRCULANTE 7.338 0 0 7.338 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.508 97 (33) 10.572 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.508 1.006 (342) 11.172 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

As desonerações tributárias mínimas e máximas promovidas pela pesquisa para os 

períodos de 2009, 2010 e 2011 e destacadas nas Tabelas 54 e 55 (2009), 56 e 57 (2010) e 58 e 

59 (2011), resultam em redução de gastos (custos e/ou despesas), que consequentemente 

culminam em aumento do ativo circulante, tendo como contrapartida o correspondente 

aumento do patrimônio líquido por meio do incremento de lucro e correspondente redução do 

mesmo em função da destinação parcial de referido incremento no lucro aos cofres públicos, 

pela incidência de IRPJ e CSLL ao percentual de 34%, cuja contrapartida configura-se como 

passivo circulante.  
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5.3.6 Claro 

A Tabela 60, intitulada “Enquadramento tributário custo da Claro” e 61, intitulada 

“Enquadramento tributário despesa da Claro”, evidenciam a coleta de dados realizadas nas 

fontes secundárias quanto as dotações e seus conteúdos nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, 

fundamentalmente baseadas nas notas explicativas e subsidiariamente, mediante triangulação 

de informações para ratificação do conteúdo informacional de referidas dotações, nas demais 

fontes secundárias, com o fito de obter o enquadramento ou enquadramentos tributários 

possíveis com base na Tabela 23. 

 Com base nisto são clarificados os percentuais mínimo e máximo por atividades 

possíveis de enquadramento, vale dizer, intervalo de desoneração tributária do 

enquadramento, para na sequencia definir o intervalo de desoneração tributária balanceada, 

consistente no maior e menor percentual obtido no intervalo de desoneração tributária 

enquadramento por dotação, constante das notas explicativas nas demonstrações financeiras. 

 

Tabela 60– Enquadramento tributário custos da Claro 

Descrição Custo nas 

Demonstrações Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Serviços contratados com Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Alugueis Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 4,00% 19,48% 2009,2010,2011 

Meios de Conexão 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Depreciação da Rede 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Outros 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Custo deAparelhos e Acessórios 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 12,11% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

    2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 61– Enquadramento tributário despesas da Claro 

Descrição Despesa nas 

Demonstrações Financeiras 
Enquadramentos Tributários Possíveis  

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Enquadramento 

Intervalo de 

Desoneração 

Tributária 

Balanceada 

Ano 

Serviços contratados com Terceiros 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Alugueis Serviço locação de bens móveis 4,00%-19,48% 4,00% 19,48% 2009,2010,2011 

Publicidades 

Serviços em Geral até R$ 120.000,00 3,65%-22,50% 

3,65% 27,90% 

2009 

Serviços em Geral até R$ 180.000,00 3,65%-22,50% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Outros 

Venda de Mercadorias exceto tratadas 0,00%-11,61% 

0,00% 27,90% 

2009 

Venda de Produtos exceto tratadas 0,00%-12,11% 2010 

Serviços em Geral 3,65%-27,90% 2011 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Assim, na Tabela 62, intitulada Desoneração tributária de gastos (custos e 

despesas) bruto e líquido de IR e CSLL da Claro, os valores totais gastos, quer sejam estes 

custos, ou despesas, por custo, por despesa e por dotação constante das notas explicativas da 

Claro, extraídos das Tabelas 60 e 61 e passíveis de desoneração com a introdução de SCP, 

bem como os percentuais mínimos e máximos constantes das referidas Tabelas 60 e 61. 

Com base nas informações acima descritas, opera-se na Tabela 62, a mensuração 

do valor mínimo e máximo de desoneração tributária nas aquisições de bens e serviços nos 

períodos objeto da pesquisa, destacando os valores totais brutos e líquidos de IR e CSLL nos 

períodos de 2009, 2010 e 2011, bem como de 2009 a 2011, por gasto quer seja este custo ou 

despesa, por custo, por despesa e por dotação constante das notas explicativas da Claro. 

Tabela 62– Desoneração tributária gastos (custos e despesas) bruto e líquido de IRPJ e CSLL 

da Claro 
A-Valor do Custo/Despesa nas Demonstrações Financeiras             

B-Intervalo de Desoneração Tributária Balanceada 

     

  

C-Percentual de IRPJ e CSLL 

       

  

D-Valor Mínimo de Desoneração Tributária  

      
  

E-Valor Máximo de Desoneração Tributária 

      
  

F-Valor Mínimo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL 

   
  

G-Valor Máximo de Desoneração Tributária Líquida de IRPJ e CSLL       R$ Milhões 

Descrição Gastos e Desoneração Tributária 

nas Demonstrações Financeiras 2009, 2010 e 

2011 

A B C D E F G 

Total  Gastos 18.173     

34,00% 

250 3.251 165 2.146 

2009 Gastos 6.009 

 

  72 1.024 47 676 

2010 Gastos 5.785 

 

  80 1.035 53 683 

2011 Gastos 6.379     98 1.192 64 787 

Total  Custos 13.774     

34,00% 

99 2.035 65 1.343 

2009 Custos 4.739     27 672 18 444 

2010 Custos 4.400     32 652 21 430 

2011 Custos 4.636     40 711 26 469 

2009 Serviços contratados com Terceiros 335 3,65% 27,90% 34,00% 12 94 8 62 

2010 Serviços contratados com Terceiros 463 3,65% 27,90% 34,00% 17 129 11 85 

2011 Serviços contratados com Terceiros 622 3,65% 27,90% 34,00% 23 173 15 114 

2009 Alugueis 368 4,00% 19,48% 34,00% 15 72 10 47 

2010 Alugueis 371 4,00% 19,48% 34,00% 15 72 10 48 

2011 Alugueis 430 4,00% 19,48% 34,00% 17 84 11 55 

2009 Meios de Conexão 341 0,00% 12,11% 34,00% 0 41 0 27 

2010 Meios de Conexão 258 0,00% 12,11% 34,00% 0 31 0 21 

2011 Meios de Conexão 201 0,00% 12,11% 34,00% 0 24 0 16 

2009 Depreciação da Rede 1.488 0,00% 12,11% 34,00% 0 180 0 119 

2010 Depreciação da Rede 1.629 0,00% 12,11% 34,00% 0 197 0 130 

2011 Depreciação da Rede 1.640 0,00% 12,11% 34,00% 0 199 0 131 

2009 Outros 117 0,00% 27,90% 34,00% 0 33 0 22 

2010 Outros 117 0,00% 27,90% 34,00% 0 33 0 22 

2011 Outros 122 0,00% 27,90% 34,00% 0 34 0 23 

2009 Custo de Aparelhos e Acessórios 2.089 0,00% 12,11% 34,00% 0 253 0 167 

2010 Custo de Aparelhos e Acessórios 1.562 0,00% 12,11% 34,00% 0 189 0 125 

2011 Custo de Aparelhos e Acessórios 1.621 0,00% 12,11% 34,00% 0 196 0 130 

Total  Despesas 4.399     

34,00% 

151 1.216 100 803 

2009 Despesas 1.271     45 351 30 232 

2010 Despesas 1.386     49 383 32 253 

2011 Despesas 1.743     58 482 38 318 

2009 Serviços contratados com Terceiros 796 3,65% 27,90% 34,00% 29 222 19 146 

2010 Serviços contratados com Terceiros 834 3,65% 27,90% 34,00% 30 233 20 154 

2011 Serviços contratados com Terceiros 961 3,65% 27,90% 34,00% 35 268 23 177 

2009 Alugueis 40 4,00% 19,48% 34,00% 2 8 1 5 

2010 Alugueis 40 4,00% 19,48% 34,00% 2 8 1 5 

2011 Alugueis 53 4,00% 19,48% 34,00% 2 10 1 7 

2009 Publicidades 387 3,65% 27,90% 34,00% 14 108 9 71 

2010 Publicidades 452 3,65% 27,90% 34,00% 17 126 11 83 

2011 Publicidades 561 3,65% 27,90% 34,00% 20 157 14 103 

2009 Outros 48 0,00% 27,90% 34,00% 0 13 0 9 

2010 Outros 58 0,00% 27,90% 34,00% 0 16 0 11 

2011 Outros 168 0,00% 27,90% 34,00% 0 47 0 31 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas Tabelas 63 e 64 respectivamente são evidenciadas a desoneração mínima e 

máxima nas demonstrações financeiras da Claro, com a introdução de SCP entre esta e seus 

fornecedores no período de 2009, ao passo que as Tabelas 65 e 66, nos mesmos moldes, para 

o período de 2010 e as Tabelas 67 e 68 para o período de 2011, todas construídas com base na 

Tabela 62, no sentido de consolidar o efeito de melhoria patrimonial com a medida. 

Tabela 63–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2009 Claro R$ Milhões 

 

Tabela 64–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2009 Claro R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2009 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 16.604 72 0 16.676 

 
ATIVO 16.604 1.024 0 17.628 

CIRCULANTE 4.131 72 0 4.202 

 
CIRCULANTE 4.131 1.024 0 5.154 

NÃO CIRCULANTE 12.474 0 0 12.474 

 
NÃO CIRCULANTE 12.474 0 0 12.474 

PASSIVO 16.604 72 0 16.676 

 
PASSIVO 16.604 1.024 0 17.628 

CIRCULANTE 4.602 0 24 4.627 

 
CIRCULANTE 4.602 0 348 4.950 

NÃO CIRCULANTE 3.520 0 0 3.520 

 
NÃO CIRCULANTE 3.520 0 0 3.520 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
8.481 72 (24) 8.529 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
8.481 1.024 (348) 9.157 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 65–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2010 Claro R$ Milhões 

 

Tabela 66–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2010 Claro R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2010 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 19.083 80 0 19.164 

 
ATIVO 19.083 1.035 0 20.118 

CIRCULANTE 2.885 80 0 2.965 

 
CIRCULANTE 2.885 1.035 0 3.920 

NÃO CIRCULANTE 16.198 0 0 16.198 

 
NÃO CIRCULANTE 16.198 0 0 16.198 

PASSIVO 19.083 80 0 19.164 

 
PASSIVO 19.083 1.035 0 20.118 

CIRCULANTE 3.416 0 27 3.444 

 
CIRCULANTE 3.416 0 352 3.768 

NÃO CIRCULANTE 5.235 0 0 5.235 

 
NÃO CIRCULANTE 5.235 0 0 5.235 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.432 80 (27) 10.485 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.432 1.035 (352) 11.115 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 67–Desoneração tributária mínima 

nas DF(s) 2011 Claro R$ Milhões 

 

Tabela 68–Desoneração tributária máxima 

nas DF(s) 2011 Claro R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 22.881 98 0 22.979 

 
ATIVO 22.881 1.192 0 24.074 

CIRCULANTE 4.946 98 0 5.043 

 
CIRCULANTE 4.946 1.192 0 6.138 

NÃO CIRCULANTE 17.935 0 0 17.935 

 
NÃO CIRCULANTE 17.935 0 0 17.935 

PASSIVO 22.881 98 0 22.979 

 
PASSIVO 22.881 1.192 0 24.074 

CIRCULANTE 4.818 0 33 4.851 

 
CIRCULANTE 4.818 0 405 5.224 

NÃO CIRCULANTE 6.618 0 0 6.618 

 
NÃO CIRCULANTE 6.618 0 0 6.618 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
11.445 98 (33) 11.509 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
11.445 1.192 (405) 12.232 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

As desonerações tributárias mínimas e máximas promovidas pela pesquisa para os 

períodos de 2009, 2010 e 2011 e destacadas nas Tabelas 63 e 64 (2009), 65 e 66 (2010) e 67 e 

68 (2011), resultam em redução de gastos (custos e/ou despesas), que consequentemente 

culminam em aumento do ativo circulante, tendo como contrapartida o correspondente 

aumento do patrimônio líquido por meio do incremento de lucro e correspondente redução do 

mesmo em função da destinação parcial de referido incremento no lucro aos cofres públicos, 

pela incidência de IRPJ e CSLL ao percentual de 34%, cuja contrapartida configura-se como 

passivo circulante. 
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5.3.7 Evidenciação do efeito SCP de 2009 a 2011 nas demonstrações financeiras de 2011 a 

valores mínimos e máximos de desoneração tributária 

Nesta fase, opera-se a evidenciação dos incrementos resultantes da introdução de 

SCP entre as empresas selecionadas e seus fornecedores, obtidas nas demonstrações 

financeiras consolidadas de 2009 a 2011 e consolidadas nas demonstrações financeiras de 

2011. Assim, seguem Tabelas 69 e 70 respectivamente, com desoneração mínima e máxima 

nas demonstrações financeiras da Telefônica, 71 e 72 respectivamente, com desoneração 

mínima e máxima nas demonstrações financeiras da Oi, 73 e 74 respectivamente, com 

desoneração mínima e máxima nas demonstrações financeiras da Tim, 75 e 76 

respectivamente, com desoneração mínima e máxima nas demonstrações financeiras da 

Embratel e Tabelas 78 e 79 respectivamente, com desoneração mínima e máxima nas 

demonstrações financeiras da Claro.  

Tabela 69–Desoneração tributária mínima 

DF(s) 2009-2011 Telefônica R$ Milhões 

 

Tabela 70–Desoneração tributária máxima 

DF(s) 2009-2011 Telefônica R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 65.490 917 0 66.407 
 

ATIVO 65.490 9.069 0 74.559 

CIRCULANTE 11.810 917 0 12.727 
 

CIRCULANTE 11.810 9.069 0 20.879 

NÃO CIRCULANTE 53.680 0 0 53.680 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
53.680 0 0 53.680 

PASSIVO 65.490 917 0 66.407 
 

PASSIVO 65.490 9.069 0 74.559 

CIRCULANTE 12.740 0 312 13.052 
 

CIRCULANTE 12.740 0 3.083 15.824 

NÃO CIRCULANTE 9.419 0 0 9.419 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
9.419 0 0 9.419 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
43.331 917 (312) 43.936 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
43.331 9.069 (3.083) 49.316 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 71–Desoneração tributária mínima 

DF(s) 2009-2011 Oi R$ Milhões 

 

Tabela 72–Desoneração tributária máxima 

DF(s) 2009-2011 Oi R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 81.334 688 0 82.022 
 

ATIVO 81.334 7.890 0 89.223 

CIRCULANTE 25.738 688 0 26.426 
 

CIRCULANTE 25.738 7.890 0 33.627 
NÃO CIRCULANTE 55.596 0 0 55.596 

 
NÃO CIRCULANTE 55.596 0 0 55.596 

PASSIVO 81.334 688 0 82.022 
 

PASSIVO 81.334 7.890 0 89.223 

CIRCULANTE 17.680 0 234 17.914 
 

CIRCULANTE 17.680 0 2.683 20.363 
NÃO CIRCULANTE 41.678 0 0 41.678 

 
NÃO CIRCULANTE 41.678 0 0 41.678 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
21.975 688 (234) 22.430 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
21.975 7.890 (2.683) 27.183 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 73–Desoneração tributária mínima 

DF(s) 2009-2011 Tim R$ Milhões 

 

Tabela 74–Desoneração tributária máxima 

DF(s) 2009-2011 Tim R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 23.438 405 0 23.844 
 

ATIVO 23.438 3.837 0 27.275 

CIRCULANTE 8.287 405 0 8.693 
 

CIRCULANTE 8.287 3.837 0 12.124 

NÃO CIRCULANTE 15.151 0 0 15.151 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
15.151 0 0 15.151 

PASSIVO 23.438 405 0 23.844 
 

PASSIVO 23.438 3.837 0 27.275 

CIRCULANTE 6.796 0 138 6.933 
 

CIRCULANTE 6.796 0 1.304 8.100 

NÃO CIRCULANTE 3.686 0 0 3.686 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
3.686 0 0 3.686 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
12.957 405 (138) 13.224 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
12.957 3.837 (1.304) 15.489 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 75–Desoneração tributária mínima 

DF(s) 2009-2011 Embratel R$ Milhões 

 

Tabela 76–Desoneração tributária máxima 

DF(s) 2009-2011 Embratel R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 22.075 229 0 22.303 
 

ATIVO 22.075 2.412 0 24.487 

CIRCULANTE 3.258 229 0 3.487 
 

CIRCULANTE 3.258 2.412 0 5.670 

NÃO CIRCULANTE 18.817 0 0 18.817 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
18.817 0 0 18.817 

PASSIVO 22.075 229 0 22.303 
 

PASSIVO 22.075 2.412 0 24.487 

CIRCULANTE 4.229 0 78 4.307 
 

CIRCULANTE 4.229 0 820 5.049 

NÃO CIRCULANTE 7.338 0 0 7.338 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
7.338 0 0 7.338 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.508 229 (78) 10.659 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.508 2.412 (820) 12.100 

Fonte: Dados da pesquisa.    Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 77–Desoneração tributária mínima 

DF(s) 2009-2011 Claro R$ Milhões 

 

Tabela 78–Desoneração tributária 

máxima DF(s) 2009-2011 Claro R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO  DESCRIÇÃO 2011 
ALTERAÇÕES 

NOVO 
Ajustes Reclassificação 

 
Ajustes Reclassificação 

ATIVO 22.881 250 0 23.131 
 

ATIVO 22.881 3.251 0 26.132 

CIRCULANTE 4.946 250 0 5.195 
 

CIRCULANTE 4.946 3.251 0 8.197 

NÃO CIRCULANTE 17.935 0 0 17.935 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
17.935 0 0 17.935 

PASSIVO 22.881 250 0 23.131 
 

PASSIVO 22.881 3.251 0 26.132 

CIRCULANTE 4.818 0 85 4.903 
 

CIRCULANTE 4.818 0 1.105 5.924 

NÃO CIRCULANTE 6.618 0 0 6.618 
 

NÃO 

CIRCULANTE 
6.618 0 0 6.618 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
11.445 250 (85) 11.609 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
11.445 3.251 (1.105) 13.590 

Fonte: Dados da pesquisa.   Fonte: Dados da pesquisa. 

Consoante evidenciação constante das Tabelas 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, importante destacar que todas as empresas selecionadas teriam incrementos nos lucros e, 

por conseguinte, patrimoniais, resultantes da introdução de SCP com seus respectivos 

fornecedores, bem como que na ordem de representatividade de referidos incrementos, a 

empresa com maior valor oriundo da introdução da medida, seria a Telefônica, seguida na 

ordem pela Oi, Tim, Claro e Embratel. 

5.3.8 Evidenciação do efeito SCP de 2009 a 2011, bem como nas demonstrações financeiras 

de 2011 a valores resultantes da média entre valores mínimos e máximos de 

desoneração tributária 

Adicionalmente, opera-se em síntese a evidenciação dos incrementos resultantes 

da introdução de SCP, bem como nas demonstrações financeiras consolidadas de 2009 a 

2011, consolidadas nas demonstrações financeiras de 2011.  

Todavia, desta feita, resultante da média entre valores mínimos e máximos de 

desoneração tributária, ora consolidando-se todos os patrimônios e efeitos de todas as 

empresas selecionadas, com o fito de que se perceba a representatividade total nos 

patrimônios das empresas selecionas, ora individualizando-se o patrimônio e efeitos de cada 

empresa selecionada, no sentido de indicar o impacto médio total por empresa.  
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A Tabela 79 sintetiza o até então textualizado, no sentido de clarificar os 

benefícios que podem ser gerados em forma de desoneração tributária com a introdução de 

SCP, bem como ganhos obtidos por acionistas, em todas as empresas selecionadas e por cada 

empresa de telecomunicação selecionada, resultante da média entre valores mínimos e 

máximos de desoneração tributária. Também evidencia a Tabela 79, em que empresas, são 

alcançados os maiores ganhos com a desoneração tributária SCP, os respectivos valores de 

IRPJ e CSSL incidentes e o benefício líquido que pode ser usufruído pelos acionistas.    

Tabela 79–Desoneração tributária e ganhos médios entre valores mínimos e máximos com 

destinação da mesma para acionistas nas empresas selecionadas 
A1 -  Desoneração tributária mínima com SCP para aquisições das empresas selecionadas (2009-2011) 

     A2 -  Desoneração tributária máxima com SCP para aquisições das empresas selecionadas (2009-2011) 

     
A3 - 

Desoneração tributária média entre valores mínimos e máximos com destinação da mesma para 

acionistas, originada com SCP para aquisições das empresas selecionadas (2009-2011) 

A4 - 
IRPJ e CSSL incidente sobre lucro gerado pela desoneração tributária média entre valores 

mínimos e máximos, originada com SCP para aquisições das empresas selecionadas (2009-2011) 

      
A5 - 

Ganhos médios desoneração tributária média entre valores mínimos e máximos com destinação da 

mesma para acionistas, originada com SCP para aquisições das empresas (2009-2011) 

             R$ Milhões 

Descrição 

Desoneração Tributária SCP e Ganho para Acionistas 2009-2011 

A1 A2 
A3=                       

(A1+A2)/2 
A4 

A5=                                        

(A3-A4) 

Total 2.489 26.458 14.473 4.921 9.552 

Telefônica 917 9.069 4.993 1.698 3.295 

Oi 688 7.890 4.289 1.458 2.831 

Tim 405 3.837 2.121 721 1.400 

Embratel 229 2.412 1.320 449 871 

Claro 250 3.251 1.750 595 1.155 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Na sequencia e com base na Tabela 79, seguem desonerações médias entre valores 

mínimos e máximos nas demonstrações financeiras, de todas as empresas selecionadas na 

Tabela 80, da Telefônica na Tabela 81, da Oi na Tabela, 82, da Tim na Tabela, 83, da 

Embratel na Tabela 84, e da Claro na Tabela 85.  

Assim, as tabelas a seguir reproduzem com base na média entre valores mínimos e 

máximos de desoneração tributária o movimento patrimonial nos grandes grupos contábeis 

(ativo e passivo), bem como grupos contábeis (ativo circulante, ativo não circulante, passivo 

circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido) e sua resultante no patrimônio geral 

das empresas selecionadas e individual por empresa de telecomunicações selecionada, 

mediante introdução de Sociedade em Conta de Participação entre as referidas empresas e 

seus respectivos fornecedores de bens e serviços. 
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Tabela 80–Desoneração tributária média 

entre valores mínimos e máximos nas 

DF(s) 2009 a 2011 empresas selecionadas R$ Milhões 

 

Tabela 81–Desoneração tributária média 

entre valores mínimos e máximos nas DF(s) 

2009 a 2011 Telefônica R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 
ATUAL 

2011 

ALTERAÇÕES NOVO          

2011  DESCRIÇÃO 
ATUAL 

2011 

ALTERAÇÕES NOVO   

2011 Ajustes Reclassificação 
 

Ajustes Reclassificação 

ATIVO 215.218 14.473 0 229.691 
 

ATIVO 65.490 4.993 0 70.483 

CIRCULANTE 54.039 14.473 0 68.512 
 

CIRCULANTE 11.810 4.993 0 16.803 
NÃO CIRCULANTE 161.179 0 0 161.179 

 
NÃO CIRCULANTE 53.680 0 0 53.680 

PASSIVO 215.218 14.473 0 229.691 
 

PASSIVO 65.490 4.993 0 70.483 

CIRCULANTE 46.264 0 4.921 51.185 
 

CIRCULANTE 12.740 0 1.698 14.438 
NÃO CIRCULANTE 68.739 0 0 68.739 

 
NÃO CIRCULANTE 9.419 0 0 9.419 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
100.215 14.473 (4.921) 109.768 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
43.331 4.993 (1.698) 46.626 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 82–Desoneração tributária média 

entre valores mínimos e máximos nas 

DF(s) 2009 a 2011 Oi R$ Milhões 

 

Tabela 83–Desoneração tributária média 

entre valores mínimos e máximos nas DF(s) 

2009 a 2011 Tim R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 
ATUAL 

2011 

ALTERAÇÕES NOVO   

2011  DESCRIÇÃO 
ATUAL 

2011 

ALTERAÇÕES NOVO   

2011 Ajustes Reclassificação 
 

Ajustes Reclassificação 

ATIVO 81.334 4.289 0 85.623 
 

ATIVO 23.438 2.121 0 25.559 

CIRCULANTE 25.738 4.289 0 30.027 
 

CIRCULANTE 8.287 2.121 0 10.408 
NÃO CIRCULANTE 55.596 0 0 55.596 

 
NÃO CIRCULANTE 15.151 0 0 15.151 

PASSIVO 81.334 4.289 0 85.623 
 

PASSIVO 23.438 2.121 0 25.559 

CIRCULANTE 17.680 0 1.458 19.139 
 

CIRCULANTE 6.796 0 721 7.517 
NÃO CIRCULANTE 41.678 0 0 41.678 

 
NÃO CIRCULANTE 3.686 0 0 3.686 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
21.975 4.289 (1.458) 24.806 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
12.957 2.121 (721) 14.357 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 84–Desoneração tributária média 

entre valores mínimos e máximos nas 

DF(s) 2009 a 2011 Embratel R$ Milhões 

 

Tabela 85–Desoneração tributária média 

entre valores mínimos e máximos nas 

DF(s) 2009 a 2011 Claro R$ Milhões 

DESCRIÇÃO 
ATUAL 

2011 

ALTERAÇÕES NOVO        

2011  DESCRIÇÃO 
ATUAL 

2011 

ALTERAÇÕES NOVO   

2011 Ajustes Reclassificação 
 

Ajustes Reclassificação 

ATIVO 22.075 1.320 0 23.395 
 

ATIVO 22.881 1.750 0 24.631 

CIRCULANTE 3.258 1.320 0 4.579 
 

CIRCULANTE 4.946 1.750 0 6.696 
NÃO CIRCULANTE 18.817 0 0 18.817 

 
NÃO CIRCULANTE 17.935 0 0 17.935 

PASSIVO 22.075 1.320 0 23.395 
 

PASSIVO 22.881 1.750 0 24.631 

CIRCULANTE 4.229 0 449 4.678 
 

CIRCULANTE 4.818 0 595 5.413 
NÃO CIRCULANTE 7.338 0 0 7.338 

 
NÃO CIRCULANTE 6.618 0 0 6.618 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
10.508 1.320 (449) 11.379 

 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
11.445 1.750 (595) 12.600 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fonte: Dados da pesquisa. 

Os gastos com depreciação e amortização caracterizados como despesa, nas notas 

explicativas e demais fontes secundárias nas empresas selecionadas, não permitiram 

segurança representativa, em função do grau de pulverização das operações e suas descrições 

de ativos tangíveis e não tangíveis originadores das despesas com depreciação e amortização, 

inviabilizando assim, enquadramento tributário seguro da dotação descrita em todas as 

empresas selecionadas, por valores absolutos sem conteúdo informacional suficiente. Na 

maior parte dos casos os valores referiam-se a amortizações duvidosas.  

Assim optou-se por catalogar tão somente as depreciações e amortizações 

caracterizadas como custo. Saliente-se que as diferenças resultantes das catalogações 

inviabilizadas, por dúvidas, não excedeu em nenhuma das empresas selecionadas a 2% do 

total de custos e despesas. Com efeito, caracteriza-se como uma diferença marginal que 

pequena interferência causa a consistência de informações materializadas nesta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta seção dedica-se às considerações finais da pesquisa. Por sua vez, consiste na 

evidenciação dos benefícios econômicos e financeiros que podem ser usufruídos com a 

introdução da SCP entre as empresas Telefônica, Oi, Tim, Embratel e Claro e seus 

fornecedores de bens e serviços, entre os exercícios financeiros de 2009 e 2011. 

A SCP é um instituto previsto no Código Civil, experimentado, sobretudo, no 

segmento de construção civil. Suas aplicações atuais devem-se à conjugação de negócios 

distintos, sem o enfoque tributário de desoneração da carga tributária, e, por conseguinte, 

redução do custo de aquisição das empresas adquirentes de bens e serviços com fornecedores. 

Para desenvolvimento do tema, foram necessários conhecimentos que se 

integraram à sua elaboração da solução para o problema da pesquisa, que consistiu em 

investigar se a introdução de SCP, entre empresas do segmento de telecomunicações e 

respectivos fornecedores, pode viabilizar redução do ônus tributário e melhores resultados, em 

quais aquisições e valores realizados.  

Discorreu-se sobre otimização organizacional e planejamento tributário, que por 

sua vez resultaram, na evidenciação da otimização tributária, aspectos de vantagem 

competitiva com base no relógio estratégico concebido a partir das percepções de Porter 

(1986) e aspectos de integração vertical que caracterizam a SCP como uma medida factível, 

nas palavras de Blois (1972), de “quase integração vertical”. 

Procurou-se expor os vários institutos que circundam e que, por isso, caracterizam 

o espectro da SCP como medida de redução tributária. Foram evidenciados os contextos 

societário, contábil, trabalhista e tributário em que se inserem as SCP para adoção da medida 

de impulsão tributária, com o fito de clarificar a operacionalização da mesma. 

A presente pesquisa teve como objetivo principal, demonstrar a desoneração 

tributária, mediante adoção da SCP, entre as maiores empresas do segmento de 

telecomunicações no país e seus fornecedores de bens e serviços, cujos parâmetros das 

legislações tributária pertinentes, conjugados aos definidos no Código Civil oportunizam a 

desoneração. 

Buscou-se no aparato legal, fundamentos que lastreassem um método que 

assegurasse a efetividade dos benefícios tributários alcançáveis, com a adoção da SCP, entre a 

empresa adquirente e o fornecedor de bens e serviços. 

O conteúdo deste trabalho evidencia a redução no custo de aquisição de bens e/ou 

serviços por meio da adoção de SCP, originado da desoneração da carga tributária, 
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predominantemente vinculada aos seguintes aspectos: regimes de tributação adotados pelo 

fornecedor e adquirente; bens e/ou serviços demandados pelo adquirente e fornecidos pelo 

fornecedor; e, faturamento do fornecedor. 

A desoneração tributária obtida, com a introdução de SCP nas empresas 

selecionadas, nos períodos de 2009, 2010 e 2011, encontra-se evidenciado pela média entre 

valores mínimos e máximos de desoneração nas Tabelas 79 a 84 desta pesquisa, ficando lá 

destacado, especificamente na Tabela 79, que a melhoria de resultado oriunda da introdução 

da medida, poderia alcançar nestes moldes, em todas as empresas selecionadas para os 3 anos 

de pesquisa, um valor de desoneração tributária de aproximadamente R$ 14,47 bilhões, que 

representa 49,90% do lucro líquido alcançado pelas referidas empresas no mesmo período, 

antes da incidência de IRPJ e CSSL e um valor de desoneração tributária líquido de IRPJ e 

CSLL de aproximadamente R$ 9,55 bilhões. 

Com efeito, as hipóteses da pesquisa, que poderiam ser confirmadas ou refutadas 

por meio da mesma, que constituem as possíveis respostas alcançáveis com a realização da 

pesquisa, sendo a primeira que a SCP introduzida entre empresa do segmento de 

telecomunicações e seus fornecedores, viabiliza redução da carga tributária às empresas de 

telecomunicações selecionadas e a segunda que a introdução da SCP entre empresas do 

segmento de telecomunicações e seus fornecedores, viabiliza demonstrações financeiras com 

melhores resultados para as empresas de telecomunicações selecionadas, foram confirmadas 

por meio da presente pesquisa. 

Assim, a partir do alcance dos objetivos específicos de identificação de quais 

atividades e particularidades, devem ser consideradas para adoção de SCP; sua respectiva 

mensuração em conformidade com as legislações tributárias pertinentes dos percentuais 

mínimos e máximos de desoneração tributária; e, consequente mensuração do impacto 

positivo líquido nas demonstrações financeiras, com adoção da SCP entre empresas do 

segmento de telecomunicações e seus fornecedores. Conclui-se pela validade e consistência 

da constituição de SCP, entre as empresas selecionadas e seus fornecedores de bens e/ou 

serviços para redução da carga tributária e viabilização de demonstrações financeiras com 

melhores resultados, com fundamento na legitimidade; legalidade; e, potencialidade de 

viabilização de benefícios da medida. 

Algumas limitações deste trabalho foram identificadas, e outras delimitações 

foram impostas à pesquisa pelo autor, e serão aqui apresentadas, até para que sirvam como 

ponto de partida para novos trabalhos relacionados ao tema. 
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A primeira limitação refere-se às variáveis inerentes as operações dos períodos 

analisados, haja vista consideravelmente ampla a área limítrofe de valores mínimos e 

máximos de desoneração tributária, desejável aprofundamento nas tendências de concentração 

das aquisições realizadas junto a fornecedores nos regimes de tributação apresentados (LR, 

LP e SN), muito embora a média entre os referidos valores reflita considerável consonância 

com a realidade, haja vista que o maior volume monetário de aquisições das empresas 

selecionadas realiza-se junto a fornecedores que estão no regime de tributação pelo LR.  

A segunda limitação, com maior relevo e expressão, refere-se às variáveis 

inerentes a operações futuras, relacionadas ao comportamento do segmento e dos respectivos 

consumidores, que tornam mais complexas afirmações indicativas de viabilidade da medida 

para os períodos futuros, tendo em vista o dinamismo impulsionado pela velocidade do 

mercado de telecomunicações, constantemente em modificação.  

Finalmente, frise-se que os dados coletados nas fontes secundárias descritas nesta 

pesquisa somente foram efetivados diante de representativa segurança, quanto a seu adequado 

enquadramento tributário, construído a partir das fontes primárias igualmente descritas na 

pesquisa. Restando dúvidas quanto a algumas dotações, que por sua vez não foram 

consideradas na mensuração da desoneração tributária e consequente incremento de lucros, 

com destaque as depreciações e amortizações caracterizadas como despesas. 

Adicionalmente, com o fito de incentivar outros estudiosos a desenvolverem o 

assunto, urge-se a seguir um raciocínio de destinação do recurso para os consumidores, que 

transcende a delimitação desta pesquisa e que, portanto, necessita de estudos estatísticos e 

econômicos mais avançados para ser confirmado, todavia pode culminar em expressiva 

possibilidade de pesquisa futura e benefícios relevantes para a sociedade, mas também para as 

empresas e, por conseguinte, seus acionistas e até mesmo fornecedores. 

Na introdução desta pesquisa, destaca-se estudo conduzido pela Pyramid Research 

e pela Frontier Economics, no período de 2011, com apoio da Deloitte & Touche LLP e da 

Tarifica, em nome da Groupe Speciale Mobile Association – GSMA (2011), que examinou o 

impacto de impostos sobre o acesso à telefonia móvel em um grande número de países em 

desenvolvimento, sendo evidenciados pelo mesmo, dois importantes elementos que merecem 

reflexão, que em consonância com o relógio estratégico de opções competitivas, concebido a 

partir das percepções de Porter (1986), podem constituir diferenciação mercadológica através 

da liderança em custo.  

O primeiro é que um governo que reduzisse os impostos sobre vendas para 

serviços móveis em apenas um ponto percentual incrementaria o número de usuários de 
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telefones móveis em seu país, em mais de 2% entre 2006 e 2010. O outro é que a eliminação 

de todos os impostos do setor de telecomunicações teria feito crescer em 34 milhões, de 2006 

até 2010, o número de usuários de telefonia móvel, nos 19 mercados mundiais mais afetados, 

e alavancaria em 25% o tráfego de serviços de telefonia móvel. 

Por sua vez, existente uma demanda latente caracterizada pela existência de 34 

milhões de usuários não inseridos no período compreendido entre 2006 e 2010, e uma 

demanda reprimida em vista do aumento de 25% no tráfego de telefonia móvel, que podem 

ser exploradas, por meio da desoneração tributária viabilizada com a introdução de SCP entre 

as empresas selecionadas e seus fornecedores, em benefício destes e dos consumidores finais.  

Assim, como exemplo das possibilidades práticas da medida em sua máxima 

acepção de geração de riqueza, a potencial desoneração tributária evidenciada para as 

empresas selecionadas, quando repassada para os consumidores finais, embora cause um 

efeito positivo de redução de custos e despesas das empresas selecionadas, fica inteiramente 

compensado com o efeito de redução de receita líquida, originado da correspondente redução 

paritária de preços dos serviços de telecomunicações, anulando-se assim, a incidência de IRPJ 

e CSLL de aproximadamente R$ 4,90 bilhões, sobre o outrora aumento de resultado das 

empresas selecionadas, em vista tão somente, da destinação do recurso para melhoria de 

preços aos consumidores. 

Além da desoneração tributária de IRPJ e CSLL originada da destinação para os 

consumidores finais, efetiva e mais expressiva é a desoneração de tributos incidentes sobre o 

faturamento que varia entre 43,16% e 67,08% da receita líquida (O CUSTO..., 2012), posto 

que a redução agregada dos tributos incidentes se compensará com os tributos que não mais 

incidirão, a partir da redução de preços, sem prejuízo para as empresas selecionadas. 

Assim, se considerado o percentual médio de agregação de todos os percentuais 

de agregação utilizados no Brasil de 42,16% (O CUSTO..., 2012), chega-se a uma agregação 

tributária do valor de R$ 14,47 bilhões, de R$ 10,54 bilhões, que podem ser igualmente 

considerados como redução de preços aos consumidores finais, visto que a referida redução 

será compensada com a não incidência dos tributos correspondentes sobre o faturamento, o 

que resultaria em um acréscimo de redução de preços aos consumidores com a introdução de 

SCP entre as empresas selecionadas e seus fornecedores. 

Com este dimensionamento de destinação dos recursos oriundos da desoneração 

tributária exclusivamente para consumidores finais o ganho total alcançado pela introdução de 

SCP entre as empresas de telecomunicações e fornecedores seria de R$ 25,01 bilhões, ao 
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invés de 9,55 bilhões com destinação exclusiva para o sócio ostensivo e, por conseguinte, 

acionistas das empresas selecionadas. 

Com efeito, em consonância com o relógio estratégico de opções competitivas, 

concebido a partir das percepções de Porter (1986), no que tange a liderança em custo global, 

com vistas a maximização da indicação 3, constante da Figura 1, com descrição “hibrido” que 

se caracteriza por ter base em custo baixo e reinvestimento em preço baixo e diferenciado aos 

usuários, referidos elementos da pesquisa da Groupe Speciale Mobile Association – GSMA 

(2011), podem constituir diferenciação mercadológica. 

Outro elemento importante da pesquisa é a evidenciação de que um governo que 

reduzisse os impostos sobre vendas para serviços móveis em apenas um ponto percentual 

incrementaria o número de usuários de telefones móveis em seu país, em mais de 2% entre 

2006 e 2010, nos 19 mercados mundiais mais afetados. 

Portanto, pode-se inferir diante da pesquisa, que a redução nos preços dos serviços 

de telefonia móvel pode promover um incremento de receita de 2% a cada 1% de tributo 

reduzido, caso mantidos os mesmos níveis de receita por cliente. Referida afirmação é 

corroborada pela conjugação de uma demanda latente caracterizada pela existência de 34 

milhões de usuários não inseridos no período compreendido entre 2006 e 2010, nos 19 

mercados mundiais mais afetados, bem como uma demanda reprimida em vista do aumento 

de 25% no tráfego de serviços de telefonia móvel potencialmente alcançáveis, caso fossem 

eliminados todos os tributos do setor de telecomunicações e outros especiais. 

Considerando-se esta pesquisa, bem como o fato de que o recurso originado pela 

introdução de SCP, entre as empresas selecionadas e respectivos fornecedores, poderia ser 

integralmente destinada aos consumidores de telefonia móvel, ao montante total de redução 

nos preços de R$ 25,01 bilhões, para os períodos de 2009 a 2011, pode-se cogitar que haveria 

um aumento na receita destes períodos da ordem R$ 50,02 bilhões e que mantidos os mesmos 

percentuais de lucratividade das empresas selecionadas, resultariam em um aumento de lucro 

líquido antes do IRPJ e CSLL de aproximadamente R$ 7,22 bilhões, representando referido 

valor nestes moldes um aumento de lucro líquido antes do IRPJ e CSLL da ordem de 25%, 

bem como um aumento de lucro líquido de IRPJ e CSLL da ordem de R$ 4,77 bilhões em 

benefício das empresas selecionadas, e em última análise, para os acionistas. 

Em vista deste cenário hipotético passível de confirmação ou refutação em 

pesquisas futuras aprofundadas, o ganho total alcançado pela introdução de SCP entre as 

empresas de telecomunicações e fornecedores seria de R$ 29,78 bilhões, sendo R$ 4,77 

bilhões para os acionistas e R$ 25,01 bilhões para os consumidores finais.  
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Adicionalmente, oportuno destacar que referida geração de riqueza global e 

adicional, vale dizer, R$ 32,23 bilhões (R$ 7,22 bilhões para acionistas antes do IRPJ e CSLL 

e R$ 25,01 bilhões para os consumidores finais), maximizada nesta racionalização hipotética, 

representa aproximadamente 112% do lucro líquido antes de IRPJ e CSLL alcançado por 

todas as empresas selecionadas nesta pesquisa, no período compreendido entre 2009 e 2011, 

sem a introdução da medida de impulsão tributária SCP entre estas e seus respectivos 

fornecedores. 

Embora não esgotado o assunto, posto serem consideravelmente amplas as 

constatações de sua aplicabilidade, estão presentes neste trabalho os principais aspectos, bem 

como a contribuição na formação de uma nova cultura para as empresas de telecomunicações, 

e igualmente incitados os demais segmentos a realização de pesquisa similar e/ou 

complementar que permita maior convicção e consequente introdução da medida de impulsão 

tributária SCP entre adquirentes e fornecedores de bens e serviços, consistente na 

consideração dos adquirentes como sócios ostensivos e fornecedores como sócios 

participantes da SCP, com o fito de desonerar a carga tributária das mesmas e de seus 

consumidores finais. 

Sendo assim, como sugestão para estudos futuros, acredita-se importante uma 

pesquisa que viabilize esta reflexão de forma mais aprofundada, quanto as variáveis e 

comportamentos esperados nas perspectivas de destinação dos recursos originados da 

desoneração tributária causada pela introdução de SCP entre as empresas de telecomunicações 

e seus fornecedores, exclusivamente para fornecedores; exclusivamente para acionistas, 

exclusivamente para clientes; para fornecedores e acionistas; para acionistas e clientes; e, para 

fornecedores, acionistas e clientes, no sentido de evidenciar um equilíbrio de forças na 

percepção de Porter (1986), que resulte em promoção de estratégia corporativa para liderança 

em custo preferencialmente conjugada a diferenciação, que, por conseguinte, culmine em 

vantagem competitiva sustentável. 
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